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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke 
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

1 Formaliakrav 

1.1 Sprog 

Opl-BEK1 § 4,  

stk. 2 og 4,  

INDB2 § 8, stk. 1 

Offentliggør udstedere med hjemsted i Danmark, hvis værdipapirer alene er 

optaget på et reguleret marked i Danmark, oplysninger på dansk (eller en-

gelsk, hvis godkendt af generalforsamlingen) 

Opl-BEK  

§ 4, stk. 6 

Offentliggør udenlandske selskaber, hvis værdipapirer er optaget på et re-

guleret marked i Danmark, oplysninger på dansk, svensk, norsk eller engelsk 

1.2 Tidspunkt 

MMR3 3.3.2 Offentliggøres delårsrapporten senest 3 måneder efter delårsperiodens ud-

løb 

MMR 3.11.3 Hvis finanskalenderen ændres: Er ny dato for offentliggørelse af delårsrap-

porten offentliggjort hurtigst muligt 

1.3 Offentliggørelsesmåde 

Opl-BEK § 3, stk. 1 Er der planlagt offentliggørelse til offentligheden i EU og samtidig her i lan-

det  

INDB § 31,  

Opl-BEK § 5 og  

MMR 3.12.2 

Er der planlagt indsendelse af delårsrapporten til Erhvervsstyrelsen, Finans-

tilsynet og Børsen 

1 Bekendtgørelse nr. 1173 af 31. oktober 2017 om udstederes oplysningsforpligtelser. 
2 Bekendtgørelse nr. 1054 af 31. maj 2021 om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed. 
3 Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, dateret 1. februar 2021 (Nasdaq Copenhagen – Supplement A effective 1 October 2021). 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

 1.4 Indhold4     

 

INDB §§ 30, stk. 3,  

31, stk. 3 

Fremgår følgende af delårsrapportens forside. Virksomhedens: 

► Fulde navn 

► CVR-nummer 

► Hjemstedsadresse 

► Regnskabsperiode 

► Benævnelsen ”delårsrapport” (kvartals- eller halvårsrapport) 

                              

INDB §§ 30, stk. 7,  

31, stk.  3 

Opbevarer virksomheden et eksemplar af delårsrapporten, der er forsynet 

med navne, funktioner og underskrifter af alle medlemmerne af de ledelses-

organer, der er ansvarlige for at aflægge delårsrapporten 

                              

INDB §§ 30, stk. 7,  

31, stk.  3 

Er det eksemplar af delårsrapporten, der indberettes til Erhvervsstyrelsen, 

forsynet med navne og funktioner på alle medlemmerne af de ledelsesorga-

ner, som er ansvarlige for at aflægge delårsrapporten 

                              

 
2 Delårsrapportens elementer 

     

 2.1 Bestanddele5     

 

► Balance                               

 
4 "Regler for udstedere af aktier" indeholdt et krav om, at de vigtigste oplysninger skulle fremgå tydeligt i begyndelsen af delårsrapporten. Dette krav fremgår ikke længere af Børsens regelsæt, men budskabet 
er dog fortsat relevant. 
5 "Regler for udstedere af aktier" indeholdt et krav om, at delårsrapporten som minimum skulle indeholde et resume over hoved- og nøgletal, herunder, men ikke begrænset til, nettoomsætning og resultat pr. 
aktie samt oplysninger om eventuelle forventninger. Dette krav fremgår ikke længere af Børsens regelsæt, men budskabet er dog fortsat relevant. 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IAS 34.8, 11, 11A,  

Del-BEK6 §§ 9-11 

► Totalindkomstopgørelse over alle ikke-ejerrelaterede bevægelser, der 

præsenteres som enten 

- En samlet totalindkomstopgørelse eller 

- En resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse 

                              

► Egenkapitalopgørelse                               

► Pengestrømsopgørelse                               

► Resultat og udvandet resultat pr. aktie præsenteret i resultatopgørel-

sen henholdsvis totalindkomstopgørelsen 

                              

► Ledelsesberetning                               

► Ledelsespåtegning                               

► Udvalgte forklarende noter                               

► Eventuel revisionspåtegning eller review-erklæring                               

Er selskabet et moderselskab, kræves alene delårsrapport for koncernen                               

IAS 34.8A Har virksomheden valgt samme præsentation af totalindkomstopgørelsen i 

delårsrapporten som til koncernregnskabet/årsregnskabet (en samlet opgø-

relse eller to opgørelser) 

                              

 
6 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 årsregnskabsloven (delårsrapportbe-
kendtgørelsen). 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke 
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IAS 34.10 Indeholder de sammendragne opgørelser (balance, totalindkomstopgørelse, 

egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse) som minimum de samme 

overskrifter og subtotaler som præsenteret i koncernregnskabet for det se-

neste regnskabsår 

IAS 34.10 Er ekstra regnskabsposter henholdsvis noter præsenteret, hvis en udela-

delse heraf ikke giver et retvisende billede af den sammendragne delårsrap-

port 

IAS 34.20(a) Delårsrapporter skal indeholde delårsregnskaber for følgende perioder: 

► Balance pr. afslutningen af den aktuelle delårsperiode og pr. afslutnin-

gen af det foregående regnskabsår til sammenligning

IAS 34.20(b) ► Samlet totalindkomstopgørelse eller særskilt resultatopgørelse og to-

talindkomstopgørelse for den aktuelle delårsperiode og kumulativt for

det aktuelle regnskabsår til dato med sammenligningstal for de tilsva-

rende delårsperioder (aktuel og år-til-dato) for det foregående regn-

skabsår

IAS 34.20(c) ► Egenkapitalopgørelse kumulativt for det aktuelle regnskabsår til dato

med sammenligningstal for den tilsvarende år-til-dato periode i det fo-

regående regnskabsår

IAS 34.20(d) ► Pengestrømsopgørelse kumulativt for det aktuelle regnskabsår til dato

med sammenligningstal for den tilsvarende år-til-dato periode i det fo-

regående regnskabsår

IAS 34.21 Hvis et selskabs aktiviteter er meget sæsonprægede, kan økonomiske infor-

mationer for de seneste 12 måneder, som slutter på delårsregnskabets ba-

lancedag, og sammenligningstal for tilsvarende periode sidste år, være nyt-

tige. IAS 34 anbefaler derfor, at selskaber, hvis aktiviteter er meget sæson-

prægede, supplerer de ovenstående opgørelser med sådanne informationer 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

 2.2 Hoved- og nøgletalsoversigt     

 

MMR 3.37 Er grundlag for beregning af nøgletal oplyst, evt. via henvisning til seneste 

årsrapport eller via henvisning til den seneste udgivne vejledning fra Finans-

foreningen, hvis denne anvendes.  

                              

IAS 34.11, 11A Er resultat og udvandet resultat pr. aktie beregnet i overensstemmelse med 

IAS 33. 

                              

 2.3 Ledelsesberetning     

 

Del-BEK § 9, stk. 1 Indeholder ledelsesberetningen som minimum omtale af udviklingen i: 

► Aktiviteter 

                              

► Resultat                               

► Egenkapital                               

Del-BEK § 9, stk. 1 Indeholder omtalen en beskrivelse af den forventede udvikling og en beskri-

velse af de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af 

regnskabsåret 

                              

Del-BEK § 9, stk. 1 Oplyses om særlige forhold, der har påvirket aktiviteter, resultat og egenka-

pital i den pågældende periode 

                              

 
7 Fremgår ikke direkte af "Main Market Rulebook", men det anbefales, at denne henvisning foretages. Det formodes, at ÅRL § 87, stk. 2, finder anvendelse analogt. Der henvises desuden til ESMA Guidelines on 
Alternative Performance Measures for inspiration.  
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

Del-BEK § 9, stk. 2 For virksomheder, der skal aflægge koncernregnskab, er der for oplysning 

om større transaktioner foretaget med nærtstående parter som minimum 

anført følgende: 

► Nærtstående parters transaktioner, som er foretaget i de første 6 må-

neder af det igangværende regnskabsår, og som i væsentlig grad har 

påvirket udstederens finansielle stilling eller resultater i den periode 

                              

► Eventuelle ændringer i de transaktioner foretaget med nærtstående 

parter, som blev beskrevet i den sidste årsrapport, og som kunne have 

en væsentlig indvirkning på udstederens finansielle stilling eller resul-

tater i de første 6 måneder af det igangværende regnskabsår 

                              

Del-BEK § 9, stk. 3 Er der for væsentlige transaktioner, for virksomheder der ikke skal udar-

bejde koncernregnskab, mindst oplyst om arten og forholdet mellem virk-

somheden og dens nærtstående parter, og er der givet de oplysninger om 

transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for at få en forståelse 

af forholdets mulige påvirkning på årsregnskabet 

Oplysningerne skal som minimum omfatte: 

► Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse 

► Mellemværendernes beløbsmæssige størrelse på balancedagen og be-

tingelserne for disse 

► Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter 

► Den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender 

Oplysningerne kan begrænses til at omfatte transaktioner, som ikke er gen-

nemført på normale markedsvilkår, hvis det oplyses, at denne mulighed er 

anvendt 

Oplysninger om individuelle transaktioner kan grupperes efter deres karak-

ter, medmindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå virknin-

gerne af transaktionerne med nærtstående parter for virksomhedens finan-

sielle stilling 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

MMR 3.3.1 Hvis selskabet offentliggør ændrede forventninger til fremtiden: 

► Er der givet oplysninger om de forudsætninger og betingelser, der lig-

ger til grund for disse forventninger 

                              

► Er forventningerne præsenteret på klar og konsekvent måde (gælder 

også, hvis der offentliggøres andre udsagn om fremtiden) 

                              

► Er de foregående forventninger gentaget i den nye meddelelse for, at 

ændringens betydning kan vurderes 

                              

 2.4 Ledelsespåtegning     

 

Del-BEK § 10 Er der indarbejdet en ledelsespåtegning, der konkluderer om: 

► Delårsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets/koncernens 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. balancedagen samt af selska-

bets/koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden 

(både år-til-dato og seneste kvartal, hvis kvartalsrapporter offentliggø-

res), og 

                              

► Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udvik-

lingen i selskabets/koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, pe-

riodens resultat og selskabets/koncernens finansielle stilling som hel-

hed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 

som selskabet/koncernen står over for (gælder alene udstedere af ak-

tier) 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

 
3 Indregning og måling 

     

 3.1 Sæsonmæssige udsving     

 

IAS 34.37 Er omsætning indregnet i takt med, at den indtjenes  

► Omsætning, som er sæson- eller konjunkturbestemt eller som genere-

res lejlighedsvis i løbet af et regnskabsår, medtages eller udskydes ikke 

i delårsregnskabet, medmindre medtagelse eller udskydelse ville blive 

gjort tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår 

                              

 3.2 Omkostninger     

 

IAS 34.39 Er omkostninger indregnet, når en forpligtelse til at afholde omkostningen 

er opstået  

► Omkostninger, som afholdes ujævnt i løbet af et regnskabsår, medta-

ges eller udskydes kun i delårsregnskabet, hvis de ville blive periodise-

ret tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår 

                              

 3.3 Anvendelse af skøn     

 

IAS 34.41 Sikrer de målingsprocedurer, der følges ved udarbejdelsen af delårsregnska-

bet, at de deraf følgende informationer er pålidelige, og at alle væsentlige 

økonomiske informationer, som er relevante for forståelsen af selskabets 

finansielle stilling eller indtjening, oplyses på en hensigtsmæssig måde 

                              

IAS 34.41 Er målingen i delårsregnskabet baseret på rimelige skøn                               



 

 Tjekliste til sammendraget delårsrapport 2022 | Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav for ikke-finansielle selskaber | 10 

 

Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

 
4 Oplysninger 

     

 4.1 Anvendt regnskabspraksis     

 

IAS 34.19 Er det oplyst, at delårsregnskabet er i overensstemmelse med IAS 34                               

IAS 34.16A(a),  

Del-BEK § 5, stk. 2, 

§ 7, stk. 2 

Er det oplyst, at der er anvendt den samme regnskabspraksis i delårsregn-

skabet som i koncernregnskabet for det seneste regnskabsår 

Hvis anvendt regnskabspraksis er ændret, anføres dette med beskrivelse af 

art og effekt af ændringen 

                              

IAS 34.43 Er en ændring i anvendt regnskabspraksis, bortset fra dem, hvor der er fast-

lagt en specifik overgangsbestemmelse i en ny international regnskabsstan-

dard eller et fortolkningsbidrag, afspejlet ved: 

► Tilpasning af regnskabstal for hele indeværende regnskabsår og sam-

menligningstal for tilsvarende delårsperioder i tidligere regnskabsår i 

overensstemmelse med hovedreglen i IAS 8, eller 

► Hvis det ikke er praktisk muligt at opgøre den akkumulerede effekt af 

en praksisændring ved tilpasning af tidligere delårsregnskaber i det ak-

tuelle regnskabsår og tilsvarende delårsperioder i tidligere regn-

skabsår, indarbejdelse af praksisændringerne fremadrettet fra det tid-

ligst mulige tidspunkt, hvorfra effekten kan opgøres 

                              

 4.2 Væsentlige begivenheder og transaktioner     

 

IAS 34.15 Er der givet oplysninger om begivenheder og transaktioner, som er væsent-

lige for en forståelse af eventuelle ændringer i selskabets finansielle stilling 

og indtjening siden seneste koncernregnskab/årsregnskab. Giver oplysnin-

gerne en opdatering af den relevante information præsenteret i seneste kon-

cernregnskab/årsregnskab 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IAS 34.15B, 15C 

 

 

 

 

IAS 34.15B(a) 

Er følgende begivenheder og transaktioner oplyst, hvis de er væsentlige for 

en forståelse af ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden 

seneste koncernregnskab/årsregnskab (listen er ikke udtømmende) 

Oplysningerne skal forklare og opdatere den information, der er givet i se-

neste årsrapport om forholdene 

► Nedskrivning af varebeholdninger til nettorealisationsværdi og tilbage-

førsel af tidligere nedskrivninger 

                              

IAS 34.15B(b) ► Indregning af tab ved værdiforringelse af finansielle, materielle og im-

materielle aktiver, aktiver opstået fra kontrakter med kunder eller an-

dre aktiver og tilbageførsel af tidligere tab ved værdiforringelse 

                              

IAS 34.15B(c) ► Tilbageførsel af hensættelser til omstruktureringsomkostninger                               

IAS 34.15B(d) ► Anskaffelse og afhændelse af materielle aktiver                               

IAS 34.15B(e) ► Indgåede forpligtelser om køb af materielle aktiver                               

IAS 34.15B(f) ► Afgørelse af retssager                               

IAS 34.15B(g) ► Korrektion af væsentlige fejl vedrørende tidligere perioder                               

IAS 34.15B(h) ► Ændringer i forretningsmæssige eller økonomiske omstændigheder, 

som ændrer dagsværdien af virksomhedens finansielle aktiver og for-

pligtelser, uanset om disse er målt til dagsværdi eller til amortiseret 

kostpris 

                              

IAS 34.15B(i) ► Manglende tilbagebetaling på lån eller misligholdelse af låneaftaler, 

hvor forholdene ikke er afklaret/udbedret inden udgangen af delårspe-

rioden 

                              

IAS 34.15B(j) ► Transaktioner med nærtstående parter                               
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IAS 34.15B(k) ► Overførsler mellem niveauerne i dagsværdihierarkiet, der anvendes 

ved måling af finansielle instrumenter til dagsværdi 

                              

IAS 34.15B(l) ► Ændringer i klassifikationen af finansielle aktiver som et resultat af æn-

dringer i formålet med eller brugen af disse aktiver 

                              

IAS 34.15B(m) ► Ændringer i eventualforpligtelser eller eventualaktiver                               

 4.3 Andre oplysninger     

 

IAS 34.16A 

 

 

IAS 34.16A(b) 

Er følgende oplysninger givet i noterne til delårsregnskabet, hvis de ikke er 

oplyst andre steder i delårsrapporten 

Oplysningerne skal normalt gives på et år-til-dato grundlag 

► Kommentarer til aktiviteternes påvirkning af sæsonudsving eller kon-

junkturcyklus i delårsperioden 

                              

IAS 34.16A(c) ► Arten og den beløbsmæssige størrelse af poster, der påvirker aktiver, 

forpligtelser, egenkapitalen, nettoindtægter eller pengestrømme, som 

er usædvanlige som følge af deres størrelse, art eller beskaffenhed 

                              

IAS 34.16A(d) ► Ændringer i regnskabsmæssige skøn (art og beløb)                               

IAS 34.16A(e) ► Udstedelse, tilbagekøb og indløsning af obligationer, aktier og andre 

egenkapitalinstrumenter 

                              

IAS 34.16A(f) ► Udbetalt udbytte (samlet eller pr. aktie) for ordinære aktier henholdsvis 

andre aktier 

                              

IAS 34.16A(h) ► Begivenheder efter delårsperioden, som ikke er afspejlet i delårsrap-

porten 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IAS 34.16A(k) ► Oplysninger efter IFRS 12.9B for de virksomheder som er eller ophører 

med at være investeringsvirksomheder, som defineret i IFRS 10 

                              

IAS 34.16A(l) ► Opdelingen af omsætning fra kontrakter med kunder, som krævet af 

IFRS 15.114-115 

                              

IAS 34.16A Hvis ovenstående oplysninger er givet andre steder end i noterne til delårs-

regnskabet: Er oplysningerne angivet med krydsreference mellem delårs-

regnskabet og det sted hvor de er inkluderet i delårsrapporten 

                              

 4.4 Segmentoplysninger     

 

IAS 34.16A(g) For hvert rapporteringspligtigt segment skal oplyses: 

► Et mål for segmentresultatet (linjen/totalen som udtrykker segmentets 

resultat) 

                              

► En beskrivelse af eventuelle ændringer i segmentopdelingen siden se-

neste koncernregnskab og årsregnskab eller i grundlaget for opgørelse 

af segmentresultatet. Ved ændringer skal sammenligningstal tilpasses 

                              

► En afstemning af summen af de rapporteringspligtige segmenters seg-

mentresultater til koncernens/virksomhedens resultat. Afstemning af 

resultatet skal ske før skat og ophørte aktiviteter. Hvis segmentresul-

tatet inkluderer skat eller øvrige poster, skal afstemning til resultatop-

gørelsen henholdsvis totalindkomstopgørelsen ske efter skat og øvrige 

poster. Væsentlige afstemningsposter forklares separat i afstemnin-

gen. Væsentlige afstemningsposter er ikke nærmere defineret og fast-

lægges derfor individuelt for den enkelte virksomhed 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

Følgende oplysninger skal desuden gives, når beløbene indgår i det resultat-

mål, som den øverste operationelle ledelse (CODM) løbende overvåger eller 

på anden måde regelmæssigt får indrapporteret: 

► Ekstern omsætning 

                              

► Intern omsætning mellem segmenter                               

► Segmentaktiver og –forpligtelser, hvor der har været væsentlige be-

løbsmæssige ændringer siden seneste koncernregnskab/årsregnskab 

                              

 4.5 Virksomhedssammenslutninger     

 

IAS 34.16A(i) Er der oplyst om virkningen af ændringer i selskabets/koncernens sammen-

sætning i delårsperioden, herunder virksomhedssammenslutninger, overta-

gelse af eller afhændelse af dattervirksomheder og langfristede investerin-

ger, omstruktureringer og ophørte aktiviteter. Hvis der er foretaget virk-

somhedssammenslutninger, skal de i IFRS 3 krævede oplysninger medtages 

i delårsregnskabet, jf. nedenfor. 

Da delårsrapporten er et år-til-dato dokument, skal oplysningerne ikke kun 

gives i den delårsperiode, hvor en virksomhedssammenslutning har fundet 

sted, men også i efterfølgende delårsperioder. 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

 4.5.1 Virksomhedssammenslutninger gennemført i delårs-
perioden eller i perioden mellem balancedagen for delårs-
regnskabet og frem til datoen for godkendelse heraf 

     

IFRS 3.59 Er der givet oplysninger, som gør det muligt at vurdere arten og den økono-

miske virkning af virksomhedssammenslutninger, der er gennemført hen-

holdsvis: 

► I delårsperioden eller 

► I perioden efter balancedagen for delårsregnskabet og frem til datoen 

for godkendelsen af delårsrapporten 

                              

IFRS 3.60 

 

IFRS 3.B64(a) 

For at opfylde formålet i IFRS 3.59, skal den overtagende virksomhed give 

følgende oplysninger for hver virksomhedssammenslutning, der er gennem-

ført i disse perioder: 

► Navnet på og beskrivelse af den overtagne virksomhed 

                              

IFRS 3.B64(b) ► Overtagelsestidspunktet                               

IFRS 3.B64(c) ► Procentdelen af overtagne stemmeberettigede kapitalandele                               

IFRS 3.B64(d) ► Det primære formål med virksomhedssammenslutningen og en beskri-

velse af, hvordan den overtagende virksomhed opnåede bestemmende 

indflydelse over den overtagne virksomhed 

                              

IFRS 3.B64(e) ► En kvalitativ beskrivelse af de faktorer, der udgør den indregnede good-

will, såsom forventede synergier fra sammenlægning af driften i den 

overtagne og overtagende virksomhed, immaterielle aktiver, der ikke 

opfylder kriterierne for separat indregning, eller andre faktorer 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 3.B64(f) ► Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af det samlede købsvederlag 

og af hver væsentlig vederlagskategori, så som: 

- Kontanter 

- Andre materielle eller immaterielle aktiver, herunder en virksom-

hed eller en dattervirksomhed, der tilhører den overtagende virk-

somhed 

- Påtagne forpligtelser, fx betinget købsvederlag 

- Den overtagende virksomheds egenkapitalandele, herunder antal-

let af instrumenter eller kapitalandele, der er udstedt eller kan ud-

stedes og metoden til opgørelse af dagsværdien af sådanne in-

strumenter eller kapitalandele 

                              

IFRS 3.B64(g) ► For aftaler om betinget købsvederlag og for godtgørelser skal oplyses: 

- Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet 

- En beskrivelse af aftalen og grundlaget for opgørelsen af beløbet 

- Et skøn over mulige udfald (udiskonteret) eller, hvis dette ikke er 

muligt, oplysning herom og årsagen hertil. Hvis vederlag/godtgø-

relser ikke er beløbsmæssigt begrænsede, skal dette oplyses 

                              

IFRS 3.B64(h) ► For overtagne tilgodehavender skal oplyses: 

- Tilgodehavendernes dagsværdi 

- De kontraktuelle bruttobeløb 

- Det bedste skøn på overtagelsestidspunktet over de kontraktlige 

pengestrømme, som vurderes uerholdelige 

Oplysningerne skal anføres pr. væsentlig kategori af tilgodehavender, så-

som udlån, finansielle leasingkontrakter og alle andre kategorier af tilgode-

havender 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 3.B64(i) ► De beløb, der er indregnet på overtagelsestidspunktet for hver væsent-

lig kategori af den overtagne virksomheds aktiver og forpligtelser (inkl. 

eventualforpligtelser) 

                              

IFRS 3.B64(j) 

 

IAS 37.85(a) 

 

IAS 37.85(b) 

 

 

IAS 37.85(c) 

► For hver eventualforpligtelse, der er indregnet i overensstemmelse 

med IFRS 3.23, skal der gives de oplysninger, der er krævet efter 

IAS 37.85: 

- En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids-

punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour-

cer 

- Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller 

tidspunktet for sådanne træk. Når det er nødvendigt for at give 

tilstrækkelig information, skal der gives oplysning om de væsent-

lige forudsætninger, der er opstillet for fremtidige begivenheder 

- Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse 

med angivelse af aktiver 

                              

IFRS 3.B64(j) 

 

► Hvis en eventualforpligtelse ikke er indregnet, fordi dens dagsværdi 

ikke kan måles pålideligt, skal den overtagende virksomhed angive de 

oplysninger, der er krævet efter IAS 37.86: 

- Et skøn over dens økonomiske virkning 

- Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller 

tidspunkt for træk, og 

- Sandsynligheden for eventuel godtgørelse 

                              

► Årsagerne til, at forpligtelsen ikke kan måles pålideligt                               

IFRS 3.B64(k) ► Den samlede beløbsmæssige størrelse af goodwill, som forventes at 

være skattemæssigt fradragsberettiget 

                              



 

 Tjekliste til sammendraget delårsrapport 2022 | Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav for ikke-finansielle selskaber | 18 

 

Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 3.B64(l) ► For transaktioner, der er foretaget for at indfri et kontraktligt eller ikke-

kontraktligt forhold, der eksisterede før overtagelsen, og som ikke ud-

gør en del af det aftalte købsvederlag, skal angives: 

- En beskrivelse af hver transaktion 

- Den overtagende virksomheds regnskabsmæssige behandling af 

hver transaktion 

- De beløb, der er indregnet for hver transaktion, og den regnskabs-

post, hvori hvert beløb er indregnet 

- Den metode, der er brugt til at opgøre afregningsbeløbet, hvis 

transaktionen er en afvikling af et allerede eksisterende aftalefor-

hold 

                              

IFRS 3.B64(m) ► Angivelse af separat indregnede transaktioner som krævet efter 

IFRS 3.B64(l), skal omfatte den beløbsmæssige størrelse af transakti-

onsomkostninger forbundet med virksomhedsovertagelsen og separat 

oplysning om det beløb, der er indregnet som omkostning, og den regn-

skabspost, som beløbet indgår i. Desuden skal beløbet for udstedelses-

omkostninger (gælds- og egenkapitalinstrumenter), som ikke er indreg-

net som en omkostning, oplyses og hvordan beløbet er indregnet 

                              

IFRS 3.B64(n) ► Den beløbsmæssige størrelse af eventuelle gevinster (negative for-

skelsbeløb), der er indregnet efter IFRS 3.34, den regnskabspost i to-

talindkomstopgørelsen, hvori gevinsten er indregnet og en beskrivelse 

af årsagerne til, at transaktionen resulterede i en gevinst 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 3.B64(o) ► For hver virksomhedssammenslutning, hvori den overtagende virksom-

hed ejer mindre end 100 % af egenkapitalen i den overtagne virksom-

hed efter overtagelsen, skal angives: 

- Den beløbsmæssige størrelse af minoritetsinteressen i den over-

tagne virksomhed, der er indregnet på overtagelsestidspunktet, 

og målingsgrundlaget for beløbet 

- De målemetoder og faktorer, der er brugt til at fastsætte dags-

værdien for hver minoritetsinteresse i en overtaget virksomhed, 

der måles til dagsværdi ved første indregning 

                              

IFRS 3.B64(p) ► For en virksomhedssammenslutning, der foretages trinvist, skal angi-

ves: 

- Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af de kapitalandele i den 

overtagne virksomhed, som den overtagende virksomhed allerede 

ejede inden overtagelsestidspunktet 

- Den beløbsmæssige størrelse af eventuelle gevinster eller tab, der 

er indregnet som følge af genmålingen til dagsværdi af de kapital-

andele, som den overtagne virksomhed allerede ejede inden over-

tagelsestidspunktet (se IFRS 3.42) og den regnskabspost i total-

indkomstopgørelsen, hvori gevinsten eller tabet er indregnet 

                              

IFRS 3.B64(q) ► Følgende oplysninger skal desuden gives: 

- Den beløbsmæssige størrelse af den overtagne virksomheds om-

sætning og resultat siden overtagelsestidspunktet, som er med-

regnet i koncerntotalindkomsten for regnskabsperioden 

- Den sammensluttede virksomheds omsætning og resultat for den 

aktuelle regnskabsperiode, som om overtagelsestidspunktet for 

alle virksomhedssammenslutninger, der har fundet sted i løbet af 

året, var foretaget ved begyndelsen af regnskabsåret 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

 ► Hvis det ikke er praktisk muligt at angive oplysninger efter 

IFRS 3.B64(q), skal det oplyses og forklares, hvorfor det ikke er prak-

tisk muligt. ”Ikke praktisk muligt” har samme betydning som i IAS 8  

                              

IFRS 3.B65 For virksomhedssammenslutninger, der er gennemført i løbet af regnskabs-

perioden, som hver for sig er uvæsentlige, men som samlet set er væsent-

lige, skal den overtagende virksomhed samlet give de oplysninger, som er 

krævet efter IFRS 3.B64(e)-(q) 

                              

IFRS 3.B66 Hvis overtagelsestidspunktet for en virksomhedssammenslutning ligger ef-

ter regnskabsperiodens afslutning, men før delårsrapporten er godkendt, 

skal den overtagende virksomhed angive de oplysninger, som er påkrævet 

efter IFRS 3.B64, medmindre den første regnskabsmæssige behandling af 

virksomhedssammenslutningen er foreløbig på det tidspunkt, hvor delårs-

rapporten bliver godkendt. I sådanne tilfælde skal den overtagende virksom-

hed beskrive, hvilke oplysninger der ikke kunne gives og årsagen hertil 

                              

 4.5.2 Reguleringer indregnet i den aktuelle delårsperiode 
vedrørende virksomhedssammenslutninger foretaget i den 
aktuelle eller tidligere regnskabsperioder 

    

 

IFRS 3.61 Den overtagende virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for 

brugere af virksomhedens delårsregnskab at vurdere den økonomiske virk-

ning af reguleringer, der er indregnet i den aktuelle delårsperiode, og som 

vedrører virksomhedssammenslutninger, der fandt sted i den aktuelle eller 

tidligere regnskabsperioder 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 3.62, B67 

 

 

IFRS 3.B67(a) 

For at opfylde formålet i IFRS 3.61 skal den overtagende virksomhed give 

følgende oplysninger for hver enkelt væsentlig virksomhedssammenslutning 

eller samlet for virksomhedssammenslutninger, der hver for sig er uvæsent-

lige, men som samlet set er væsentlige 

► Hvis den første regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssam-

menslutning er foreløbig (jf. IFRS 3.45) for bestemte aktiver, forplig-

telser, minoritetsinteresser eller vederlag, og de beløb, der er indreg-

net i årsregnskabet vedrørende virksomhedssammenslutningen, derfor 

kun er foreløbigt opgjort: 

- Årsagen til, at den første regnskabsmæssige behandling af virk-

somhedssammenslutningen er foreløbig 

- De aktiver, forpligtelser, egenkapitalandele og vederlag, for hvil-

ken den første regnskabsmæssige behandling er foreløbig 

- Arten og den beløbsmæssige størrelse af eventuelle reguleringer 

i måleperioden, som er indregnet i løbet af regnskabsperioden ef-

ter IFRS 3.49 

                              

IFRS 3.B67(b) ► For hver regnskabsperiode efter overtagelsestidspunktet, indtil virk-

somheden inddriver, sælger eller på anden måde mister retten til et 

aktiv i form af et betinget vederlag, eller indtil virksomheden afregner 

en forpligtelse i form af et betinget vederlag, eller forpligtelsen annul-

leres eller udløber: 

- Eventuelle ændringer i de indregnede beløb, herunder eventuelle 

forskelle, der opstår i forbindelse med afvikling 

- Eventuelle ændringer i intervallet af mulige udfald (udiskonteret) 

og årsagen til sådanne ændringer 

- Den målemetode og de væsentlige faktorer, der er brugt til at 

måle betinget vederlag 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 3.B67(c) 

 

IAS 37.84(a) 

 

IAS 37.84(b) 

 

IAS 37.84(c) 

 

IAS 37.84(d) 

 

IAS 37.84(e) 

 

 

IAS 37.85(a) 

 

 

IAS 37.85(b) 

 

 

 

IAS 37.85(c) 

► For eventualforpligtelser, der er indregnet i en virksomhedssammen-

slutning, skal den overtagende virksomhed give de oplysninger, som er 

krævet efter IAS 37.84-85 for hver kategori af hensatte forpligtelser: 

- Den regnskabsmæssige værdi ved delårsperiodens begyndelse og 

slutning 

- Yderligere hensættelser foretaget i delårsperioden, herunder for-

øgelse af eksisterende hensatte forpligtelser 

- Forbrug af hensatte forpligtelser (dvs. beløb, som er afholdt og 

modregnet i den hensatte forpligtelse i delårsperioden) 

- Ikke-forbrugte hensatte forpligtelser, som er tilbageført i delårs-

perioden 

- Delårsperiodens stigning i det diskonterede beløb som følge af 

tidsforløbet og virkningen af eventuelle ændringer i diskonterings-

satsen 

- En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids-

punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour-

cer 

- Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller 

tidspunktet for sådanne træk. Når det er nødvendigt for at give 

tilstrækkelig information, skal der gives oplysning om de væsent-

lige forudsætninger, der er opstillet for fremtidige begivenheder 

- Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse 

med angivelse af, hvor stort et beløb der er indregnet som aktiv  
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 3.B67(d) ► En afstemning af goodwills regnskabsmæssige værdi i begyndelsen og 

slutningen af regnskabsperioden, der særskilt viser følgende: 

- Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse i starten 

af regnskabsperioden 

- Yderligere goodwill, der er indregnet i løbet af regnskabsperio-

den, bortset fra goodwill, der er indregnet i en afhændelses-

gruppe, som ved overtagelsen opfylder kriterierne for bestemt for 

salg i overensstemmelse med IFRS 5 

- Reguleringer inden for tolv måneder fra overtagelsestidspunktet 

som følge af efterfølgende indregning af udskudte skatteaktiver i 

løbet af regnskabsperioden i overensstemmelse med IFRS 3.67 og 

IAS 12.68 

- Goodwill, der er medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for 

salg i overensstemmelse med IFRS 5, og goodwill, hvor indregning 

ophørte i løbet af regnskabsperioden, uden at den tidligere var 

medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for salg 

- Tab ved værdiforringelse, som blev indregnet i løbet af regnskabs-

perioden i overensstemmelse med IAS 36 (efter IAS 36 skal der 

gives oplysninger om goodwills genindvindingsværdi og værdifor-

ringelse i tillæg til dette krav) 

- Valutaforskelle, der opstår i løbet af regnskabsperioden, i over-

ensstemmelse med IAS 21 

- Eventuelle andre ændringer i den regnskabsmæssige værdi i løbet 

af regnskabsperioden 

- Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse ved 

regnskabsperiodens afslutning  
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 3.B67(e) ► Den beløbsmæssige størrelse af og forklaring på eventuelle gevinster 

eller tab, der er indregnet i den aktuelle regnskabsperiode, som både: 

- Vedrører identificerbare erhvervede aktiver eller overtagne for-

pligtelser i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, som 

fandt sted i den aktuelle eller tidligere regnskabsperiode, og  

- Er af en sådan størrelse, art eller hyppighed, at det er relevant at 

oplyse herom for at opnå en forståelse af den sammensluttede 

virksomheds indtjening  

                              

IFRS 3.63 Hvis de i IFRS 3 og andre regnskabsstandarder krævede oplysninger ikke er 

tilstrækkelige til, at regnskabsbrugere kan vurdere arten og den økonomiske 

virkning af en virksomhedssammenslutning i det aktuelle regnskabsår eller 

reguleringer i det aktuelle regnskabsår vedrørende virksomhedssammen-

slutninger i foregående regnskabsår, skal virksomheden give yderligere op-

lysninger 

                              

 4.6 Oplysninger om dagsværdimåling af finansielle instru-
menter 

     

IAS 34.16A(j) 

 

IFRS 13.91 

 

IFRS 13.91(a) 

 

 

 

IFRS 13.91(b) 

Følgende oplysninger skal gives vedrørende dagsværdier for finansielle in-

strumenter: 

► Har virksomheden givet oplysninger, som gør det muligt for brugerne 

af virksomhedens delårsregnskab at vurdere følgende: 

- Værdiansættelsesmetoder og input, som anvendes til at opgøre 

dagsværdi for aktiver og forpligtelser, der på tilbagevendende el-

ler ikke-tilbagevendende grundlag måles til dagsværdi i balancen 

efter første indregning 

- Effekten af målingerne på resultatet eller anden totalindkomst for 

perioden, når det drejer sig om tilbagevendende dagsværdimålin-

ger, hvor der anvendes væsentlige ikke-observerbare input (ni-

veau 3) 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 13.92 

 

IFRS 13.92(a) 

 

IFRS 13.92(b) 

IFRS 13.92(c) 

IFRS 13.92(d) 

► Har virksomheden for at opfylde formålet i IFRS 13.91, overvejet føl-

gende: 

- Det detaljeringsniveau, der er nødvendigt for at opfylde oplys-

ningskravene 

- Hvor stor vægt, der skal lægges på de forskellige krav 

- Graden af aggregering eller opsplitning 

- Hvorvidt regnskabsbrugerne har behov for yderligere oplysninger 

for at kunne vurdere de kvantitative oplysninger 

                              

IFRS 13.92 ► Hvis de oplysninger, som er givet i overensstemmelse med denne stan-

dard og andre IFRS-standarder ikke er tilstrækkelige til at opfylde for-

målet i IFRS 13.91, skal der gives de yderligere oplysninger, der er nød-

vendige for at opfylde disse krav 

                              

IFRS 13.93 

 

IFRS 13.93(a) 

 

 

 

IFRS 13.93(b) 

 

IFRS 13.93(c) 

► Er der for hver kategori af aktiver og forpligtelser, der efter første ind-

regning måles til dagsværdi i balancen, som minimum oplyst følgende: 

- For tilbagevendende og ikke-tilbagevendende dagsværdimålinger: 

dagsværdien ved slutningen af regnskabsperioden 

- For ikke-tilbagevendende dagsværdimålinger: årsagen til målin-

gen 

- For tilbagevendende og ikke-tilbagevendende dagsværdimålinger: 

niveauet i dagsværdihierarkiet inden for hvilket dagsværdimålin-

gerne er kategoriseret i deres helhed (niveau 1, 2, eller 3) 

- For aktiver og forpligtelser på balancedagen, der tilbagevendende 

måles til dagsværdi, oplyses om eventuelle overførsler mellem ni-

veau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet, årsagerne til disse over-

førsler, virksomhedens praksis for fastlæggelse af, hvornår over-

førsler mellem niveauerne anses for at have fundet sted (jf. 

IFRS 13.95). Overførsler til de enkelte niveauer skal oplyses og 

omtales separat fra overførsler fra de enkelte niveauer 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 13.93(d) ► For tilbagevendende og ikke-tilbagevendende dagsværdimålinger kate-

goriseret i niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet: 

- En beskrivelse af værdiansættelsesmetoder og input, der er an-

vendt til måling af dagsværdien 

- Ved ændringer af værdiansættelsesmetode (fx skift fra markeds-

metoden til indkomstmetoden eller brug af en ekstra værdiansæt-

telsesmetode) skal oplyses om ændringen og årsagen hertil 

                              

► For dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet: 

- Kvantitative oplysninger om de væsentlige ikke-observerbare in-

put, anvendt i forbindelse med dagsværdimålingen. Virksomhe-

den skal ikke frembringe kvantitative oplysninger for at opfylde 

dette oplysningskrav, når virksomheden ikke har udviklet ikke-ob-

serverbare input til brug for dagsværdimålingen (fx når en virk-

somhed anvender priser fra tidligere transaktioner eller prisfast-

sættelsesoplysninger fra tredjepart uden regulering). Virksomhe-

den kan dog ikke undlade kvantitative oplysninger om ikke-obser-

verbare input, som er væsentlige for dagsværdimålingen, og som 

er umiddelbart tilgængelig for virksomheden 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 13.93(e) ► For tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i 

dagsværdihierarkiet: En afstemning af primo- til ultimosaldi, med sær-

skilt præsentation af periodens ændringer i relation til: 

- Periodens samlede gevinst eller tab, og de(n) linjer i resultatopgø-

relsen, hvor disse gevinster eller tab er indregnet  

- Periodens samlede gevinst eller tab indregnet i anden totalind-

komst, og de(n) linjer i anden totalindkomst, hvor disse gevinster 

eller tab er indregnet 

- Køb, salg, udstedelser og indfrielser (hver type ændring vises sær-

skilt) 

- Eventuelle overførsler til eller fra niveau 3 i dagsværdihierarkiet, 

årsagerne til disse overførsler og virksomhedens praksis for fast-

læggelse af, hvornår overførsler mellem niveauerne anses for at 

have fundet sted (jf. IFRS 13.95). Overførsler til niveau 3 skal op-

lyses og forklares separat fra overførsler fra niveau 3 

                              

IFRS 13.93(f) ► For tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i 

dagsværdihierarkiet: 

- Periodens samlede gevinst eller tab, der er indeholdt i det resul-

tat, som kan henføres til ændringen i urealiserede gevinster eller 

tab vedrørende de aktiver og forpligtelser nævnt i IFRS 

13.93(e)(i) på balancedagen, og de(n) særskilte linje(r) i resultat-

opgørelsen, hvor de urealiserede gevinster eller tab indregnes 

                              

IFRS 13.93(g) ► For tilbagevendende og ikke-tilbagevendende dagsværdimålinger kate-

goriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet: 

- En beskrivelse af virksomhedens værdiansættelsesproces (herun-

der for eksempel, hvordan en virksomhed fastsætter værdiansæt-

telsespolitikker og –procedurer, analyserer ændringer i dagsvær-

dimålinger fra periode til periode m.v.) 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 13.93(h) ► For tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i 

dagsværdihierarkiet: 

- En beskrivelse af dagsværdimålingens følsomhed over for ændrin-

ger i ikke-observerbare input for alle sådanne målinger, hvis en 

ændring i disse input til et andet beløb kan resultere i en væsentlig 

højere eller lavere dagsværdimåling 

                              

 
- Hvis der er indbyrdes sammenhænge mellem disse input og andre 

ikke-observerbare input, der anvendes i dagsværdimålingen, skal 

disse sammenhænge beskrives tillige med en beskrivelse af, hvor-

dan de kan forøge eller mindske virkningen af ændringer i de ikke-

observerbare input på dagsværdimålingen. Beskrivelsen af føl-

somheden skal som minimum omfatte de ikke-observerbare input, 

som er oplyst i IFRS 13.93(d) 

                              

 
- For finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, hvor ændring af 

en eller flere af de ikke-observerbare input for at afspejle rimeligt 

sandsynlige alternative forudsætninger ville ændre dagsværdi 

væsentligt: Oplysning om dette og om virkningen af disse ændrin-

ger 

                              

 
- Det skal oplyses, hvordan virkningen af en ændring, som er fore-

taget for at afspejle en rimelig sandsynlig alternativ forudsætning, 

er beregnet. Til det formål skal væsentlighed vurderes i forhold til 

resultatet og de samlede aktiver eller forpligtelser eller, hvis der 

er ændringer i dagsværdien, som indregnes i anden totalind-

komst, den samlede egenkapital 

                              

IFRS 13.94 

 

IFRS 13.94(a)  

IFRS 13.94(b) 

► Har virksomheden fastlagt hensigtsmæssige kategorier af aktiver og 

forpligtelser på grundlag af følgende: 

- Aktivets eller forpligtelsens art, karakteristika og risici 

- Niveauet i dagsværdihierarkiet, hvor dagsværdimålingen er place-

ret 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 13.94 ► Er der givet tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre afstemning til de 

særskilte linjer i balancen. Hvis en anden IFRS specificerer en kategori 

for et aktiv eller en forpligtelse, kan virksomheden anvende denne ka-

tegori til at give de oplysninger, der kræves i denne standard, hvis 

denne kategori opfylder kravene 

                              

IFRS 13.95 ► Er der oplyst om politik for, hvornår overførsler mellem niveauer i dags-

værdihierarkiet anses for at have fundet sted i overensstemmelse med 

IFRS 13.93 (c) og (e)(iv). Praksis for den tidsmæssige placering af ind-

regning af overførsler skal være den samme for overførsler til niveauer 

som for overførsler fra niveauer 

                              

IFRS 13.96 ► Hvis undtagelsen i IFRS 13.48 er anvendt: Er dette oplyst                               

IFRS 13.98 ► For en forpligtelse målt til dagsværdi og som indeholder et ikke-sepa-

rerbart element fra en tredjepart (fx en garanti), som reducerer kredit-

risikoen: Har udsteder oplyst om eksistensen et sådant element, og 

hvorvidt det afspejles i målingen af dagsværdien af forpligtelsen 

                              

IFRS 13.99 ► Er de krævede kvantitative oplysninger præsenteret i tabelform, eller 

andet format, hvis det er mere hensigtsmæssigt 

                              

IFRS 7.25 ► Er der, for hver kategori af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser 

oplyst om dagsværdien af den pågældende kategori af aktiver og for-

pligtelser på en måde, så det er muligt at sammenligne den med den 

regnskabsmæssige værdi 

► Oplysningskravet gælder ikke for finansielle aktiver og finansielle for-

pligtelser omfattet af undtagelsen i IFRS 7.29 (jf. nedenfor) 

                              

IFRS 7.26 ► Er der ved oplysning af dagsværdier foretaget en kategorisering af fi-

nansielle aktiver og finansielle forpligtelser, og kun modregnet i det 

omfang, deres regnskabsmæssige værdi modregnes i balancen 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 7.28 

 

 

 

 

IFRS 7.28(a) 

 

 

 

IFRS 7.28(b) 

 

 

IFRS 7.28(c) 

► I de tilfælde, hvor en virksomhed ikke indregner gevinst/tab ved første 

indregning af et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse, fordi 

dagsværdien hverken er baseret på noterede priser i et aktivt marked 

(niveau 1) eller baseret på en værdiansættelsesmetode, som kun an-

vender observerbare input (jf. IFRS 9, afsnit B5,1,2A), skal virksomhe-

den for hver kategori af finansielle aktiver og forpligtelser oplyse om: 

- Regnskabspraksis for indregning af forskellen mellem dagsvær-

dien ved første indregning og transaktionsprisen i resultatet for at 

afspejle ændringer i de faktorer (herunder tid), som markedsdel-

tagere ville tage i betragtning ved prisfastsættelse af aktivet eller 

forpligtelsen (jf. IFRS 9, afsnit B5.1.2A(b)) 

- Den samlede forskel, der endnu ikke er indregnet i resultatet ved 

regnskabsårets begyndelse og slutning, og en afstemning af æn-

dringer i denne forskel 

- Hvorfor virksomheden har konkluderet, at transaktionsprisen ikke 

var det bedste bevis på dagsværdien, herunder en beskrivelse af 

den dokumentation, der understøtter dagsværdien 

                              

IFRS 7.29 

IFRS 7.29(a) 

 

 

IFRS 7.29(c) 

► Oplysninger om dagsværdi kan udelades: 

- Hvis den regnskabsmæssige værdi er en rimelig tilnærmelse til 

dagsværdien, eksempelvis for finansielle instrumenter såsom 

kortfristede tilgodehavender fra salg og leverandørgæld 

- For kontrakter med diskretionær overskudsdeling (som beskrevet 

i IFRS 4), hvis dagsværdien af dette element ikke kan måles påli-

deligt 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke  
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

IFRS 7.30 

 

 

 

IFRS 7.30(a) 

 

IFRS 7.30(b) 

 

 

IFRS 7.30(c) 

IFRS 7.30(d) 

 

IFRS 7.30(e) 

► Hvis oplysninger er udeladt i henhold til IFRS 7.29 (c), er der givet op-

lysninger, som hjælper brugere af delårsregnskabet til selv at vurdere 

omfanget af en eventuel forskel på den regnskabsmæssige værdi og 

dagsværdien af de finansielle aktiver og de finansielle forpligtelser, her-

under: 

- Det forhold, at dagsværdien ikke er oplyst for disse instrumenter, 

fordi den ikke kan måles pålideligt 

- En beskrivelse af de finansielle instrumenter, deres regnskabs-

mæssige værdi og en redegørelse for, hvorfor deres dagsværdi 

ikke kan måles pålideligt 

- Oplysning om markedet for de pågældende instrumenter 

- Oplysning om, hvorvidt og hvordan virksomheden påtænker at af-

hænde de finansielle instrumenter 

- Det forhold, at indregning af finansielle instrumenter, hvis dags-

værdi tidligere ikke kunne måles pålideligt, ophører, den regn-

skabsmæssige værdi på det tidspunkt, og den beløbsmæssige 

størrelse af den indregnede gevinst eller det indregnede tab 

                              

 4.7 Revision eller review      

Del-BEK § 11, stk. 1 Hvis delårsregnskabet er revideret, eller der er foretaget review, indgår re-

visors erklæring da i delårsrapporten 

                              

Del-BEK § 11, stk. 2 Er der ikke foretaget revision eller review, fremgår det da af delårsrapporten                               

 
5 Andre forhold 

     

 5.1 Generelt     

 

Del-BEK § 12 Følger delårsrapport for 1. kvartal og 3. kvartal samme regler som halvårs-

rapporter 
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Ref. 
Delårsrapport-tjeklisten 2022 
Udarbejdet efter IAS 34 og yderligere danske krav Ja Nej 

Ikke 
rele-
vant Bemærkninger 

Sidetal/ 
afsnit 

5.2 Førstegangsanvendelse af IFRS 

IFRS 1.32, 33  Udarbejdes IAS 34 delårsregnskab for en del af det første regnskabsår, hvor 

koncernregnskabet og årsregnskabet aflægges efter IFRS, opfyldes da yder-

ligere oplysningskrav i henhold til IFRS 1.32, 33 


	BemærkningerOffentliggør udstedere med hjemsted i Danmark hvis værdipapirer alene er optaget på et reguleret marked i Danmark oplysninger på dansk eller en gelsk hvis godkendt af generalforsamlingen: 
	Sidetal afsnitOffentliggør udstedere med hjemsted i Danmark hvis værdipapirer alene er optaget på et reguleret marked i Danmark oplysninger på dansk eller en gelsk hvis godkendt af generalforsamlingen: 
	BemærkningerOffentliggør udenlandske selskaber hvis værdipapirer er optaget på et re guleret marked i Danmark oplysninger på dansk svensk norsk eller engelsk: 
	Sidetal afsnitOffentliggør udenlandske selskaber hvis værdipapirer er optaget på et re guleret marked i Danmark oplysninger på dansk svensk norsk eller engelsk: 
	BemærkningerOffentliggøres delårsrapporten senest 3 måneder efter delårsperiodens ud løb: 
	Sidetal afsnitOffentliggøres delårsrapporten senest 3 måneder efter delårsperiodens ud løb: 
	BemærkningerHvis finanskalenderen ændres Er ny dato for offentliggørelse af delårsrap porten offentliggjort hurtigst muligt: 
	Sidetal afsnitHvis finanskalenderen ændres Er ny dato for offentliggørelse af delårsrap porten offentliggjort hurtigst muligt: 
	BemærkningerEr der planlagt offentliggørelse til offentligheden i EU og samtidig her i lan det: 
	Sidetal afsnitEr der planlagt offentliggørelse til offentligheden i EU og samtidig her i lan det: 
	BemærkningerEr der planlagt indsendelse af delårsrapporten til Erhvervsstyrelsen Finans tilsynet og Børsen: 
	Sidetal afsnitEr der planlagt indsendelse af delårsrapporten til Erhvervsstyrelsen Finans tilsynet og Børsen: 
	JaFremgår følgende af delårsrapportens forside Virksomhedens  Fulde navn  CVRnummer  Hjemstedsadresse  Regnskabsperiode  Benævnelsen delårsrapport kvartalseller halvårsrapport: 
	NejFremgår følgende af delårsrapportens forside Virksomhedens  Fulde navn  CVRnummer  Hjemstedsadresse  Regnskabsperiode  Benævnelsen delårsrapport kvartalseller halvårsrapport: 
	Ikke rele vantFremgår følgende af delårsrapportens forside Virksomhedens  Fulde navn  CVRnummer  Hjemstedsadresse  Regnskabsperiode  Benævnelsen delårsrapport kvartalseller halvårsrapport: 
	BemærkningerFremgår følgende af delårsrapportens forside Virksomhedens  Fulde navn  CVRnummer  Hjemstedsadresse  Regnskabsperiode  Benævnelsen delårsrapport kvartalseller halvårsrapport: 
	Sidetal afsnitFremgår følgende af delårsrapportens forside Virksomhedens  Fulde navn  CVRnummer  Hjemstedsadresse  Regnskabsperiode  Benævnelsen delårsrapport kvartalseller halvårsrapport: 
	BemærkningerOpbevarer virksomheden et eksemplar af delårsrapporten der er forsynet med navne funktioner og underskrifter af alle medlemmerne af de ledelses organer der er ansvarlige for at aflægge delårsrapporten: 
	Sidetal afsnitOpbevarer virksomheden et eksemplar af delårsrapporten der er forsynet med navne funktioner og underskrifter af alle medlemmerne af de ledelses organer der er ansvarlige for at aflægge delårsrapporten: 
	BemærkningerEr det eksemplar af delårsrapporten der indberettes til Erhvervsstyrelsen forsynet med navne og funktioner på alle medlemmerne af de ledelsesorga ner som er ansvarlige for at aflægge delårsrapporten: 
	Sidetal afsnitEr det eksemplar af delårsrapporten der indberettes til Erhvervsstyrelsen forsynet med navne og funktioner på alle medlemmerne af de ledelsesorga ner som er ansvarlige for at aflægge delårsrapporten: 
	JaBalance: 
	NejBalance: 
	Ikke rele vantBalance: 
	BemærkningerBalance: 
	Sidetal afsnitBalance: 
	JaTotalindkomstopgørelse over alle ikkeejerrelaterede bevægelser der præsenteres som enten  En samlet totalindkomstopgørelse eller  En resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse: 
	NejTotalindkomstopgørelse over alle ikkeejerrelaterede bevægelser der præsenteres som enten  En samlet totalindkomstopgørelse eller  En resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse: 
	Ikke rele vantTotalindkomstopgørelse over alle ikkeejerrelaterede bevægelser der præsenteres som enten  En samlet totalindkomstopgørelse eller  En resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse: 
	BemærkningerTotalindkomstopgørelse over alle ikkeejerrelaterede bevægelser der præsenteres som enten  En samlet totalindkomstopgørelse eller  En resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse: 
	Sidetal afsnitTotalindkomstopgørelse over alle ikkeejerrelaterede bevægelser der præsenteres som enten  En samlet totalindkomstopgørelse eller  En resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse: 
	JaEgenkapitalopgørelse: 
	NejEgenkapitalopgørelse: 
	Ikke rele vantEgenkapitalopgørelse: 
	BemærkningerEgenkapitalopgørelse: 
	Sidetal afsnitEgenkapitalopgørelse: 
	JaPengestrømsopgørelse: 
	NejPengestrømsopgørelse: 
	Ikke rele vantPengestrømsopgørelse: 
	BemærkningerPengestrømsopgørelse: 
	Sidetal afsnitPengestrømsopgørelse: 
	BemærkningerResultat og udvandet resultat pr aktie præsenteret i resultatopgørel sen henholdsvis totalindkomstopgørelsen: 
	Sidetal afsnitResultat og udvandet resultat pr aktie præsenteret i resultatopgørel sen henholdsvis totalindkomstopgørelsen: 
	JaLedelsesberetning: 
	NejLedelsesberetning: 
	Ikke rele vantLedelsesberetning: 
	BemærkningerLedelsesberetning: 
	Sidetal afsnitLedelsesberetning: 
	JaLedelsespåtegning: 
	NejLedelsespåtegning: 
	Ikke rele vantLedelsespåtegning: 
	BemærkningerLedelsespåtegning: 
	Sidetal afsnitLedelsespåtegning: 
	JaUdvalgte forklarende noter: 
	NejUdvalgte forklarende noter: 
	Ikke rele vantUdvalgte forklarende noter: 
	BemærkningerUdvalgte forklarende noter: 
	Sidetal afsnitUdvalgte forklarende noter: 
	JaEventuel revisionspåtegning eller reviewerklæring: 
	NejEventuel revisionspåtegning eller reviewerklæring: 
	Ikke rele vantEventuel revisionspåtegning eller reviewerklæring: 
	BemærkningerEventuel revisionspåtegning eller reviewerklæring: 
	Sidetal afsnitEventuel revisionspåtegning eller reviewerklæring: 
	JaEr selskabet et moderselskab kræves alene delårsrapport for koncernen: 
	NejEr selskabet et moderselskab kræves alene delårsrapport for koncernen: 
	Ikke rele vantEr selskabet et moderselskab kræves alene delårsrapport for koncernen: 
	BemærkningerEr selskabet et moderselskab kræves alene delårsrapport for koncernen: 
	Sidetal afsnitEr selskabet et moderselskab kræves alene delårsrapport for koncernen: 
	BemærkningerHar virksomheden valgt samme præsentation af totalindkomstopgørelsen i delårsrapporten som til koncernregnskabetårsregnskabet en samlet opgø relse eller to opgørelser: 
	Sidetal afsnitHar virksomheden valgt samme præsentation af totalindkomstopgørelsen i delårsrapporten som til koncernregnskabetårsregnskabet en samlet opgø relse eller to opgørelser: 
	BemærkningerIndeholder de sammendragne opgørelser balance totalindkomstopgørelse egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse som minimum de samme overskrifter og subtotaler som præsenteret i koncernregnskabet for det se neste regnskabsår: 
	Sidetal afsnitIndeholder de sammendragne opgørelser balance totalindkomstopgørelse egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse som minimum de samme overskrifter og subtotaler som præsenteret i koncernregnskabet for det se neste regnskabsår: 
	BemærkningerEr ekstra regnskabsposter henholdsvis noter præsenteret hvis en udela delse heraf ikke giver et retvisende billede af den sammendragne delårsrap port: 
	Sidetal afsnitEr ekstra regnskabsposter henholdsvis noter præsenteret hvis en udela delse heraf ikke giver et retvisende billede af den sammendragne delårsrap port: 
	BemærkningerDelårsrapporter skal indeholde delårsregnskaber for følgende perioder  Balance pr afslutningen af den aktuelle delårsperiode og pr afslutnin gen af det foregående regnskabsår til sammenligning: 
	Sidetal afsnitDelårsrapporter skal indeholde delårsregnskaber for følgende perioder  Balance pr afslutningen af den aktuelle delårsperiode og pr afslutnin gen af det foregående regnskabsår til sammenligning: 
	JaSamlet totalindkomstopgørelse eller særskilt resultatopgørelse og to talindkomstopgørelse for den aktuelle delårsperiode og kumulativt for det aktuelle regnskabsår til dato med sammenligningstal for de tilsva rende delårsperioder aktuel og årtildato for det foregående regn skabsår: 
	NejSamlet totalindkomstopgørelse eller særskilt resultatopgørelse og to talindkomstopgørelse for den aktuelle delårsperiode og kumulativt for det aktuelle regnskabsår til dato med sammenligningstal for de tilsva rende delårsperioder aktuel og årtildato for det foregående regn skabsår: 
	Ikke rele vantSamlet totalindkomstopgørelse eller særskilt resultatopgørelse og to talindkomstopgørelse for den aktuelle delårsperiode og kumulativt for det aktuelle regnskabsår til dato med sammenligningstal for de tilsva rende delårsperioder aktuel og årtildato for det foregående regn skabsår: 
	BemærkningerSamlet totalindkomstopgørelse eller særskilt resultatopgørelse og to talindkomstopgørelse for den aktuelle delårsperiode og kumulativt for det aktuelle regnskabsår til dato med sammenligningstal for de tilsva rende delårsperioder aktuel og årtildato for det foregående regn skabsår: 
	Sidetal afsnitSamlet totalindkomstopgørelse eller særskilt resultatopgørelse og to talindkomstopgørelse for den aktuelle delårsperiode og kumulativt for det aktuelle regnskabsår til dato med sammenligningstal for de tilsva rende delårsperioder aktuel og årtildato for det foregående regn skabsår: 
	BemærkningerEgenkapitalopgørelse kumulativt for det aktuelle regnskabsår til dato med sammenligningstal for den tilsvarende årtildato periode i det fo regående regnskabsår: 
	Sidetal afsnitEgenkapitalopgørelse kumulativt for det aktuelle regnskabsår til dato med sammenligningstal for den tilsvarende årtildato periode i det fo regående regnskabsår: 
	BemærkningerPengestrømsopgørelse kumulativt for det aktuelle regnskabsår til dato med sammenligningstal for den tilsvarende årtildato periode i det fo regående regnskabsår: 
	Sidetal afsnitPengestrømsopgørelse kumulativt for det aktuelle regnskabsår til dato med sammenligningstal for den tilsvarende årtildato periode i det fo regående regnskabsår: 
	JaHvis et selskabs aktiviteter er meget sæsonprægede kan økonomiske infor mationer for de seneste 12 måneder som slutter på delårsregnskabets ba lancedag og sammenligningstal for tilsvarende periode sidste år være nyt tige IAS 34 anbefaler derfor at selskaber hvis aktiviteter er meget sæson prægede supplerer de ovenstående opgørelser med sådanne informationer: 
	NejHvis et selskabs aktiviteter er meget sæsonprægede kan økonomiske infor mationer for de seneste 12 måneder som slutter på delårsregnskabets ba lancedag og sammenligningstal for tilsvarende periode sidste år være nyt tige IAS 34 anbefaler derfor at selskaber hvis aktiviteter er meget sæson prægede supplerer de ovenstående opgørelser med sådanne informationer: 
	Ikke rele vantHvis et selskabs aktiviteter er meget sæsonprægede kan økonomiske infor mationer for de seneste 12 måneder som slutter på delårsregnskabets ba lancedag og sammenligningstal for tilsvarende periode sidste år være nyt tige IAS 34 anbefaler derfor at selskaber hvis aktiviteter er meget sæson prægede supplerer de ovenstående opgørelser med sådanne informationer: 
	BemærkningerHvis et selskabs aktiviteter er meget sæsonprægede kan økonomiske infor mationer for de seneste 12 måneder som slutter på delårsregnskabets ba lancedag og sammenligningstal for tilsvarende periode sidste år være nyt tige IAS 34 anbefaler derfor at selskaber hvis aktiviteter er meget sæson prægede supplerer de ovenstående opgørelser med sådanne informationer: 
	Sidetal afsnitHvis et selskabs aktiviteter er meget sæsonprægede kan økonomiske infor mationer for de seneste 12 måneder som slutter på delårsregnskabets ba lancedag og sammenligningstal for tilsvarende periode sidste år være nyt tige IAS 34 anbefaler derfor at selskaber hvis aktiviteter er meget sæson prægede supplerer de ovenstående opgørelser med sådanne informationer: 
	BemærkningerEr grundlag for beregning af nøgletal oplyst evt via henvisning til seneste årsrapport eller via henvisning til den seneste udgivne vejledning fra Finans foreningen hvis denne anvendes: 
	Sidetal afsnitEr grundlag for beregning af nøgletal oplyst evt via henvisning til seneste årsrapport eller via henvisning til den seneste udgivne vejledning fra Finans foreningen hvis denne anvendes: 
	BemærkningerEr resultat og udvandet resultat pr aktie beregnet i overensstemmelse med IAS 33: 
	Sidetal afsnitEr resultat og udvandet resultat pr aktie beregnet i overensstemmelse med IAS 33: 
	BemærkningerIndeholder ledelsesberetningen som minimum omtale af udviklingen i  Aktiviteter: 
	Sidetal afsnitIndeholder ledelsesberetningen som minimum omtale af udviklingen i  Aktiviteter: 
	JaResultat: 
	NejResultat: 
	Ikke rele vantResultat: 
	BemærkningerResultat: 
	Sidetal afsnitResultat: 
	JaEgenkapital: 
	NejEgenkapital: 
	Ikke rele vantEgenkapital: 
	BemærkningerEgenkapital: 
	Sidetal afsnitEgenkapital: 
	BemærkningerIndeholder omtalen en beskrivelse af den forventede udvikling og en beskri velse af de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret: 
	Sidetal afsnitIndeholder omtalen en beskrivelse af den forventede udvikling og en beskri velse af de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret: 
	BemærkningerOplyses om særlige forhold der har påvirket aktiviteter resultat og egenka pital i den pågældende periode: 
	Sidetal afsnitOplyses om særlige forhold der har påvirket aktiviteter resultat og egenka pital i den pågældende periode: 
	JaFor virksomheder der skal aflægge koncernregnskab er der for oplysning om større transaktioner foretaget med nærtstående parter som minimum anført følgende  Nærtstående parters transaktioner som er foretaget i de første 6 må neder af det igangværende regnskabsår og som i væsentlig grad har påvirket udstederens finansielle stilling eller resultater i den periode: 
	NejFor virksomheder der skal aflægge koncernregnskab er der for oplysning om større transaktioner foretaget med nærtstående parter som minimum anført følgende  Nærtstående parters transaktioner som er foretaget i de første 6 må neder af det igangværende regnskabsår og som i væsentlig grad har påvirket udstederens finansielle stilling eller resultater i den periode: 
	Ikke rele vantFor virksomheder der skal aflægge koncernregnskab er der for oplysning om større transaktioner foretaget med nærtstående parter som minimum anført følgende  Nærtstående parters transaktioner som er foretaget i de første 6 må neder af det igangværende regnskabsår og som i væsentlig grad har påvirket udstederens finansielle stilling eller resultater i den periode: 
	BemærkningerFor virksomheder der skal aflægge koncernregnskab er der for oplysning om større transaktioner foretaget med nærtstående parter som minimum anført følgende  Nærtstående parters transaktioner som er foretaget i de første 6 må neder af det igangværende regnskabsår og som i væsentlig grad har påvirket udstederens finansielle stilling eller resultater i den periode: 
	Sidetal afsnitFor virksomheder der skal aflægge koncernregnskab er der for oplysning om større transaktioner foretaget med nærtstående parter som minimum anført følgende  Nærtstående parters transaktioner som er foretaget i de første 6 må neder af det igangværende regnskabsår og som i væsentlig grad har påvirket udstederens finansielle stilling eller resultater i den periode: 
	JaEr der for væsentlige transaktioner for virksomheder der ikke skal udar bejde koncernregnskab mindst oplyst om arten og forholdet mellem virk somheden og dens nærtstående parter og er der givet de oplysninger om transaktioner og mellemværender der er nødvendige for at få en forståelse af forholdets mulige påvirkning på årsregnskabet Oplysningerne skal som minimum omfatte  Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse  Mellemværendernes beløbsmæssige størrelse på balancedagen og be tingelserne for disse  Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter  Den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender Oplysningerne kan begrænses til at omfatte transaktioner som ikke er gen nemført på normale markedsvilkår hvis det oplyses at denne mulighed er anvendt Oplysninger om individuelle transaktioner kan grupperes efter deres karak ter medmindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå virknin gerne af transaktionerne med nærtstående parter for virksomhedens finan sielle stilling: 
	NejEr der for væsentlige transaktioner for virksomheder der ikke skal udar bejde koncernregnskab mindst oplyst om arten og forholdet mellem virk somheden og dens nærtstående parter og er der givet de oplysninger om transaktioner og mellemværender der er nødvendige for at få en forståelse af forholdets mulige påvirkning på årsregnskabet Oplysningerne skal som minimum omfatte  Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse  Mellemværendernes beløbsmæssige størrelse på balancedagen og be tingelserne for disse  Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter  Den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender Oplysningerne kan begrænses til at omfatte transaktioner som ikke er gen nemført på normale markedsvilkår hvis det oplyses at denne mulighed er anvendt Oplysninger om individuelle transaktioner kan grupperes efter deres karak ter medmindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå virknin gerne af transaktionerne med nærtstående parter for virksomhedens finan sielle stilling: 
	BemærkningerEventuelle ændringer i de transaktioner foretaget med nærtstående parter som blev beskrevet i den sidste årsrapport og som kunne have en væsentlig indvirkning på udstederens finansielle stilling eller resul tater i de første 6 måneder af det igangværende regnskabsår: 
	Ikke rele vantEr der for væsentlige transaktioner for virksomheder der ikke skal udar bejde koncernregnskab mindst oplyst om arten og forholdet mellem virk somheden og dens nærtstående parter og er der givet de oplysninger om transaktioner og mellemværender der er nødvendige for at få en forståelse af forholdets mulige påvirkning på årsregnskabet Oplysningerne skal som minimum omfatte  Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse  Mellemværendernes beløbsmæssige størrelse på balancedagen og be tingelserne for disse  Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter  Den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender Oplysningerne kan begrænses til at omfatte transaktioner som ikke er gen nemført på normale markedsvilkår hvis det oplyses at denne mulighed er anvendt Oplysninger om individuelle transaktioner kan grupperes efter deres karak ter medmindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå virknin gerne af transaktionerne med nærtstående parter for virksomhedens finan sielle stilling: 
	Sidetal afsnitEventuelle ændringer i de transaktioner foretaget med nærtstående parter som blev beskrevet i den sidste årsrapport og som kunne have en væsentlig indvirkning på udstederens finansielle stilling eller resul tater i de første 6 måneder af det igangværende regnskabsår: 
	BemærkningerEr der for væsentlige transaktioner for virksomheder der ikke skal udar bejde koncernregnskab mindst oplyst om arten og forholdet mellem virk somheden og dens nærtstående parter og er der givet de oplysninger om transaktioner og mellemværender der er nødvendige for at få en forståelse af forholdets mulige påvirkning på årsregnskabet Oplysningerne skal som minimum omfatte  Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse  Mellemværendernes beløbsmæssige størrelse på balancedagen og be tingelserne for disse  Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter  Den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender Oplysningerne kan begrænses til at omfatte transaktioner som ikke er gen nemført på normale markedsvilkår hvis det oplyses at denne mulighed er anvendt Oplysninger om individuelle transaktioner kan grupperes efter deres karak ter medmindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå virknin gerne af transaktionerne med nærtstående parter for virksomhedens finan sielle stilling: 
	Sidetal afsnitEr der for væsentlige transaktioner for virksomheder der ikke skal udar bejde koncernregnskab mindst oplyst om arten og forholdet mellem virk somheden og dens nærtstående parter og er der givet de oplysninger om transaktioner og mellemværender der er nødvendige for at få en forståelse af forholdets mulige påvirkning på årsregnskabet Oplysningerne skal som minimum omfatte  Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse  Mellemværendernes beløbsmæssige størrelse på balancedagen og be tingelserne for disse  Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter  Den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender Oplysningerne kan begrænses til at omfatte transaktioner som ikke er gen nemført på normale markedsvilkår hvis det oplyses at denne mulighed er anvendt Oplysninger om individuelle transaktioner kan grupperes efter deres karak ter medmindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå virknin gerne af transaktionerne med nærtstående parter for virksomhedens finan sielle stilling: 
	BemærkningerHvis selskabet offentliggør ændrede forventninger til fremtiden  Er der givet oplysninger om de forudsætninger og betingelser der lig ger til grund for disse forventninger: 
	Sidetal afsnitHvis selskabet offentliggør ændrede forventninger til fremtiden  Er der givet oplysninger om de forudsætninger og betingelser der lig ger til grund for disse forventninger: 
	BemærkningerEr forventningerne præsenteret på klar og konsekvent måde gælder også hvis der offentliggøres andre udsagn om fremtiden: 
	Sidetal afsnitEr forventningerne præsenteret på klar og konsekvent måde gælder også hvis der offentliggøres andre udsagn om fremtiden: 
	BemærkningerEr de foregående forventninger gentaget i den nye meddelelse for at ændringens betydning kan vurderes: 
	Sidetal afsnitEr de foregående forventninger gentaget i den nye meddelelse for at ændringens betydning kan vurderes: 
	JaEr der indarbejdet en ledelsespåtegning der konkluderer om  Delårsregnskabet givet et retvisende billede af selskabetskoncernens aktiver passiver og finansielle stilling pr balancedagen samt af selska betskoncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden både årtildato og seneste kvartal hvis kvartalsrapporter offentliggø res og: 
	NejEr der indarbejdet en ledelsespåtegning der konkluderer om  Delårsregnskabet givet et retvisende billede af selskabetskoncernens aktiver passiver og finansielle stilling pr balancedagen samt af selska betskoncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden både årtildato og seneste kvartal hvis kvartalsrapporter offentliggø res og: 
	Ikke rele vantEr der indarbejdet en ledelsespåtegning der konkluderer om  Delårsregnskabet givet et retvisende billede af selskabetskoncernens aktiver passiver og finansielle stilling pr balancedagen samt af selska betskoncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden både årtildato og seneste kvartal hvis kvartalsrapporter offentliggø res og: 
	BemærkningerEr der indarbejdet en ledelsespåtegning der konkluderer om  Delårsregnskabet givet et retvisende billede af selskabetskoncernens aktiver passiver og finansielle stilling pr balancedagen samt af selska betskoncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden både årtildato og seneste kvartal hvis kvartalsrapporter offentliggø res og: 
	Sidetal afsnitEr der indarbejdet en ledelsespåtegning der konkluderer om  Delårsregnskabet givet et retvisende billede af selskabetskoncernens aktiver passiver og finansielle stilling pr balancedagen samt af selska betskoncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden både årtildato og seneste kvartal hvis kvartalsrapporter offentliggø res og: 
	JaLedelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udvik lingen i selskabetskoncernens aktiviteter og økonomiske forhold pe riodens resultat og selskabetskoncernens finansielle stilling som hel hed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som selskabetkoncernen står over for gælder alene udstedere af ak tier: 
	NejLedelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udvik lingen i selskabetskoncernens aktiviteter og økonomiske forhold pe riodens resultat og selskabetskoncernens finansielle stilling som hel hed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som selskabetkoncernen står over for gælder alene udstedere af ak tier: 
	Ikke rele vantLedelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udvik lingen i selskabetskoncernens aktiviteter og økonomiske forhold pe riodens resultat og selskabetskoncernens finansielle stilling som hel hed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som selskabetkoncernen står over for gælder alene udstedere af ak tier: 
	BemærkningerLedelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udvik lingen i selskabetskoncernens aktiviteter og økonomiske forhold pe riodens resultat og selskabetskoncernens finansielle stilling som hel hed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som selskabetkoncernen står over for gælder alene udstedere af ak tier: 
	Sidetal afsnitLedelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udvik lingen i selskabetskoncernens aktiviteter og økonomiske forhold pe riodens resultat og selskabetskoncernens finansielle stilling som hel hed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som selskabetkoncernen står over for gælder alene udstedere af ak tier: 
	JaEr omsætning indregnet i takt med at den indtjenes  Omsætning som er sæsoneller konjunkturbestemt eller som genere res lejlighedsvis i løbet af et regnskabsår medtages eller udskydes ikke i delårsregnskabet medmindre medtagelse eller udskydelse ville blive gjort tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår: 
	NejEr omsætning indregnet i takt med at den indtjenes  Omsætning som er sæsoneller konjunkturbestemt eller som genere res lejlighedsvis i løbet af et regnskabsår medtages eller udskydes ikke i delårsregnskabet medmindre medtagelse eller udskydelse ville blive gjort tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår: 
	Ikke rele vantEr omsætning indregnet i takt med at den indtjenes  Omsætning som er sæsoneller konjunkturbestemt eller som genere res lejlighedsvis i løbet af et regnskabsår medtages eller udskydes ikke i delårsregnskabet medmindre medtagelse eller udskydelse ville blive gjort tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår: 
	BemærkningerEr omsætning indregnet i takt med at den indtjenes  Omsætning som er sæsoneller konjunkturbestemt eller som genere res lejlighedsvis i løbet af et regnskabsår medtages eller udskydes ikke i delårsregnskabet medmindre medtagelse eller udskydelse ville blive gjort tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår: 
	Sidetal afsnitEr omsætning indregnet i takt med at den indtjenes  Omsætning som er sæsoneller konjunkturbestemt eller som genere res lejlighedsvis i løbet af et regnskabsår medtages eller udskydes ikke i delårsregnskabet medmindre medtagelse eller udskydelse ville blive gjort tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår: 
	JaEr omkostninger indregnet når en forpligtelse til at afholde omkostningen er opstået  Omkostninger som afholdes ujævnt i løbet af et regnskabsår medta ges eller udskydes kun i delårsregnskabet hvis de ville blive periodise ret tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår: 
	NejEr omkostninger indregnet når en forpligtelse til at afholde omkostningen er opstået  Omkostninger som afholdes ujævnt i løbet af et regnskabsår medta ges eller udskydes kun i delårsregnskabet hvis de ville blive periodise ret tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår: 
	Ikke rele vantEr omkostninger indregnet når en forpligtelse til at afholde omkostningen er opstået  Omkostninger som afholdes ujævnt i løbet af et regnskabsår medta ges eller udskydes kun i delårsregnskabet hvis de ville blive periodise ret tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår: 
	BemærkningerEr omkostninger indregnet når en forpligtelse til at afholde omkostningen er opstået  Omkostninger som afholdes ujævnt i løbet af et regnskabsår medta ges eller udskydes kun i delårsregnskabet hvis de ville blive periodise ret tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår: 
	Sidetal afsnitEr omkostninger indregnet når en forpligtelse til at afholde omkostningen er opstået  Omkostninger som afholdes ujævnt i løbet af et regnskabsår medta ges eller udskydes kun i delårsregnskabet hvis de ville blive periodise ret tilsvarende ved afslutningen af et regnskabsår: 
	BemærkningerSikrer de målingsprocedurer der følges ved udarbejdelsen af delårsregnska bet at de deraf følgende informationer er pålidelige og at alle væsentlige økonomiske informationer som er relevante for forståelsen af selskabets finansielle stilling eller indtjening oplyses på en hensigtsmæssig måde: 
	Sidetal afsnitSikrer de målingsprocedurer der følges ved udarbejdelsen af delårsregnska bet at de deraf følgende informationer er pålidelige og at alle væsentlige økonomiske informationer som er relevante for forståelsen af selskabets finansielle stilling eller indtjening oplyses på en hensigtsmæssig måde: 
	JaEr målingen i delårsregnskabet baseret på rimelige skøn: 
	NejEr målingen i delårsregnskabet baseret på rimelige skøn: 
	Ikke rele vantEr målingen i delårsregnskabet baseret på rimelige skøn: 
	BemærkningerEr målingen i delårsregnskabet baseret på rimelige skøn: 
	Sidetal afsnitEr målingen i delårsregnskabet baseret på rimelige skøn: 
	JaEr det oplyst at delårsregnskabet er i overensstemmelse med IAS 34: 
	NejEr det oplyst at delårsregnskabet er i overensstemmelse med IAS 34: 
	Ikke rele vantEr det oplyst at delårsregnskabet er i overensstemmelse med IAS 34: 
	BemærkningerEr det oplyst at delårsregnskabet er i overensstemmelse med IAS 34: 
	Sidetal afsnitEr det oplyst at delårsregnskabet er i overensstemmelse med IAS 34: 
	JaEr det oplyst at der er anvendt den samme regnskabspraksis i delårsregn skabet som i koncernregnskabet for det seneste regnskabsår Hvis anvendt regnskabspraksis er ændret anføres dette med beskrivelse af art og effekt af ændringen: 
	NejEr det oplyst at der er anvendt den samme regnskabspraksis i delårsregn skabet som i koncernregnskabet for det seneste regnskabsår Hvis anvendt regnskabspraksis er ændret anføres dette med beskrivelse af art og effekt af ændringen: 
	Ikke rele vantEr det oplyst at der er anvendt den samme regnskabspraksis i delårsregn skabet som i koncernregnskabet for det seneste regnskabsår Hvis anvendt regnskabspraksis er ændret anføres dette med beskrivelse af art og effekt af ændringen: 
	BemærkningerEr det oplyst at der er anvendt den samme regnskabspraksis i delårsregn skabet som i koncernregnskabet for det seneste regnskabsår Hvis anvendt regnskabspraksis er ændret anføres dette med beskrivelse af art og effekt af ændringen: 
	Sidetal afsnitEr det oplyst at der er anvendt den samme regnskabspraksis i delårsregn skabet som i koncernregnskabet for det seneste regnskabsår Hvis anvendt regnskabspraksis er ændret anføres dette med beskrivelse af art og effekt af ændringen: 
	JaEr en ændring i anvendt regnskabspraksis bortset fra dem hvor der er fast lagt en specifik overgangsbestemmelse i en ny international regnskabsstan dard eller et fortolkningsbidrag afspejlet ved  Tilpasning af regnskabstal for hele indeværende regnskabsår og sam menligningstal for tilsvarende delårsperioder i tidligere regnskabsår i overensstemmelse med hovedreglen i IAS 8 eller  Hvis det ikke er praktisk muligt at opgøre den akkumulerede effekt af en praksisændring ved tilpasning af tidligere delårsregnskaber i det ak tuelle regnskabsår og tilsvarende delårsperioder i tidligere regn skabsår indarbejdelse af praksisændringerne fremadrettet fra det tid ligst mulige tidspunkt hvorfra effekten kan opgøres: 
	NejEr en ændring i anvendt regnskabspraksis bortset fra dem hvor der er fast lagt en specifik overgangsbestemmelse i en ny international regnskabsstan dard eller et fortolkningsbidrag afspejlet ved  Tilpasning af regnskabstal for hele indeværende regnskabsår og sam menligningstal for tilsvarende delårsperioder i tidligere regnskabsår i overensstemmelse med hovedreglen i IAS 8 eller  Hvis det ikke er praktisk muligt at opgøre den akkumulerede effekt af en praksisændring ved tilpasning af tidligere delårsregnskaber i det ak tuelle regnskabsår og tilsvarende delårsperioder i tidligere regn skabsår indarbejdelse af praksisændringerne fremadrettet fra det tid ligst mulige tidspunkt hvorfra effekten kan opgøres: 
	Ikke rele vantEr en ændring i anvendt regnskabspraksis bortset fra dem hvor der er fast lagt en specifik overgangsbestemmelse i en ny international regnskabsstan dard eller et fortolkningsbidrag afspejlet ved  Tilpasning af regnskabstal for hele indeværende regnskabsår og sam menligningstal for tilsvarende delårsperioder i tidligere regnskabsår i overensstemmelse med hovedreglen i IAS 8 eller  Hvis det ikke er praktisk muligt at opgøre den akkumulerede effekt af en praksisændring ved tilpasning af tidligere delårsregnskaber i det ak tuelle regnskabsår og tilsvarende delårsperioder i tidligere regn skabsår indarbejdelse af praksisændringerne fremadrettet fra det tid ligst mulige tidspunkt hvorfra effekten kan opgøres: 
	BemærkningerEr en ændring i anvendt regnskabspraksis bortset fra dem hvor der er fast lagt en specifik overgangsbestemmelse i en ny international regnskabsstan dard eller et fortolkningsbidrag afspejlet ved  Tilpasning af regnskabstal for hele indeværende regnskabsår og sam menligningstal for tilsvarende delårsperioder i tidligere regnskabsår i overensstemmelse med hovedreglen i IAS 8 eller  Hvis det ikke er praktisk muligt at opgøre den akkumulerede effekt af en praksisændring ved tilpasning af tidligere delårsregnskaber i det ak tuelle regnskabsår og tilsvarende delårsperioder i tidligere regn skabsår indarbejdelse af praksisændringerne fremadrettet fra det tid ligst mulige tidspunkt hvorfra effekten kan opgøres: 
	Sidetal afsnitEr en ændring i anvendt regnskabspraksis bortset fra dem hvor der er fast lagt en specifik overgangsbestemmelse i en ny international regnskabsstan dard eller et fortolkningsbidrag afspejlet ved  Tilpasning af regnskabstal for hele indeværende regnskabsår og sam menligningstal for tilsvarende delårsperioder i tidligere regnskabsår i overensstemmelse med hovedreglen i IAS 8 eller  Hvis det ikke er praktisk muligt at opgøre den akkumulerede effekt af en praksisændring ved tilpasning af tidligere delårsregnskaber i det ak tuelle regnskabsår og tilsvarende delårsperioder i tidligere regn skabsår indarbejdelse af praksisændringerne fremadrettet fra det tid ligst mulige tidspunkt hvorfra effekten kan opgøres: 
	JaEr der givet oplysninger om begivenheder og transaktioner som er væsent lige for en forståelse af eventuelle ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden seneste koncernregnskabårsregnskab Giver oplysnin gerne en opdatering af den relevante information præsenteret i seneste kon cernregnskabårsregnskab: 
	NejEr der givet oplysninger om begivenheder og transaktioner som er væsent lige for en forståelse af eventuelle ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden seneste koncernregnskabårsregnskab Giver oplysnin gerne en opdatering af den relevante information præsenteret i seneste kon cernregnskabårsregnskab: 
	Ikke rele vantEr der givet oplysninger om begivenheder og transaktioner som er væsent lige for en forståelse af eventuelle ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden seneste koncernregnskabårsregnskab Giver oplysnin gerne en opdatering af den relevante information præsenteret i seneste kon cernregnskabårsregnskab: 
	BemærkningerEr der givet oplysninger om begivenheder og transaktioner som er væsent lige for en forståelse af eventuelle ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden seneste koncernregnskabårsregnskab Giver oplysnin gerne en opdatering af den relevante information præsenteret i seneste kon cernregnskabårsregnskab: 
	Sidetal afsnitEr der givet oplysninger om begivenheder og transaktioner som er væsent lige for en forståelse af eventuelle ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden seneste koncernregnskabårsregnskab Giver oplysnin gerne en opdatering af den relevante information præsenteret i seneste kon cernregnskabårsregnskab: 
	JaEr følgende begivenheder og transaktioner oplyst hvis de er væsentlige for en forståelse af ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden seneste koncernregnskabårsregnskab listen er ikke udtømmende Oplysningerne skal forklare og opdatere den information der er givet i se neste årsrapport om forholdene  Nedskrivning af varebeholdninger til nettorealisationsværdi og tilbage førsel af tidligere nedskrivninger: 
	NejEr følgende begivenheder og transaktioner oplyst hvis de er væsentlige for en forståelse af ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden seneste koncernregnskabårsregnskab listen er ikke udtømmende Oplysningerne skal forklare og opdatere den information der er givet i se neste årsrapport om forholdene  Nedskrivning af varebeholdninger til nettorealisationsværdi og tilbage førsel af tidligere nedskrivninger: 
	Ikke rele vantEr følgende begivenheder og transaktioner oplyst hvis de er væsentlige for en forståelse af ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden seneste koncernregnskabårsregnskab listen er ikke udtømmende Oplysningerne skal forklare og opdatere den information der er givet i se neste årsrapport om forholdene  Nedskrivning af varebeholdninger til nettorealisationsværdi og tilbage førsel af tidligere nedskrivninger: 
	BemærkningerEr følgende begivenheder og transaktioner oplyst hvis de er væsentlige for en forståelse af ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden seneste koncernregnskabårsregnskab listen er ikke udtømmende Oplysningerne skal forklare og opdatere den information der er givet i se neste årsrapport om forholdene  Nedskrivning af varebeholdninger til nettorealisationsværdi og tilbage førsel af tidligere nedskrivninger: 
	Sidetal afsnitEr følgende begivenheder og transaktioner oplyst hvis de er væsentlige for en forståelse af ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden seneste koncernregnskabårsregnskab listen er ikke udtømmende Oplysningerne skal forklare og opdatere den information der er givet i se neste årsrapport om forholdene  Nedskrivning af varebeholdninger til nettorealisationsværdi og tilbage førsel af tidligere nedskrivninger: 
	BemærkningerIndregning af tab ved værdiforringelse af finansielle materielle og im materielle aktiver aktiver opstået fra kontrakter med kunder eller an dre aktiver og tilbageførsel af tidligere tab ved værdiforringelse: 
	Sidetal afsnitIndregning af tab ved værdiforringelse af finansielle materielle og im materielle aktiver aktiver opstået fra kontrakter med kunder eller an dre aktiver og tilbageførsel af tidligere tab ved værdiforringelse: 
	JaTilbageførsel af hensættelser til omstruktureringsomkostninger: 
	NejTilbageførsel af hensættelser til omstruktureringsomkostninger: 
	Ikke rele vantTilbageførsel af hensættelser til omstruktureringsomkostninger: 
	BemærkningerTilbageførsel af hensættelser til omstruktureringsomkostninger: 
	Sidetal afsnitTilbageførsel af hensættelser til omstruktureringsomkostninger: 
	JaAnskaffelse og afhændelse af materielle aktiver: 
	NejAnskaffelse og afhændelse af materielle aktiver: 
	Ikke rele vantAnskaffelse og afhændelse af materielle aktiver: 
	BemærkningerAnskaffelse og afhændelse af materielle aktiver: 
	Sidetal afsnitAnskaffelse og afhændelse af materielle aktiver: 
	JaIndgåede forpligtelser om køb af materielle aktiver: 
	NejIndgåede forpligtelser om køb af materielle aktiver: 
	Ikke rele vantIndgåede forpligtelser om køb af materielle aktiver: 
	BemærkningerIndgåede forpligtelser om køb af materielle aktiver: 
	Sidetal afsnitIndgåede forpligtelser om køb af materielle aktiver: 
	JaAfgørelse af retssager: 
	NejAfgørelse af retssager: 
	Ikke rele vantAfgørelse af retssager: 
	BemærkningerAfgørelse af retssager: 
	Sidetal afsnitAfgørelse af retssager: 
	JaKorrektion af væsentlige fejl vedrørende tidligere perioder: 
	NejKorrektion af væsentlige fejl vedrørende tidligere perioder: 
	Ikke rele vantKorrektion af væsentlige fejl vedrørende tidligere perioder: 
	BemærkningerKorrektion af væsentlige fejl vedrørende tidligere perioder: 
	Sidetal afsnitKorrektion af væsentlige fejl vedrørende tidligere perioder: 
	BemærkningerÆndringer i forretningsmæssige eller økonomiske omstændigheder som ændrer dagsværdien af virksomhedens finansielle aktiver og for pligtelser uanset om disse er målt til dagsværdi eller til amortiseret kostpris: 
	Sidetal afsnitÆndringer i forretningsmæssige eller økonomiske omstændigheder som ændrer dagsværdien af virksomhedens finansielle aktiver og for pligtelser uanset om disse er målt til dagsværdi eller til amortiseret kostpris: 
	BemærkningerManglende tilbagebetaling på lån eller misligholdelse af låneaftaler hvor forholdene ikke er afklaretudbedret inden udgangen af delårspe rioden: 
	Sidetal afsnitManglende tilbagebetaling på lån eller misligholdelse af låneaftaler hvor forholdene ikke er afklaretudbedret inden udgangen af delårspe rioden: 
	JaTransaktioner med nærtstående parter: 
	NejTransaktioner med nærtstående parter: 
	Ikke rele vantTransaktioner med nærtstående parter: 
	BemærkningerTransaktioner med nærtstående parter: 
	Sidetal afsnitTransaktioner med nærtstående parter: 
	BemærkningerOverførsler mellem niveauerne i dagsværdihierarkiet der anvendes ved måling af finansielle instrumenter til dagsværdi: 
	Sidetal afsnitOverførsler mellem niveauerne i dagsværdihierarkiet der anvendes ved måling af finansielle instrumenter til dagsværdi: 
	BemærkningerÆndringer i klassifikationen af finansielle aktiver som et resultat af æn dringer i formålet med eller brugen af disse aktiver: 
	Sidetal afsnitÆndringer i klassifikationen af finansielle aktiver som et resultat af æn dringer i formålet med eller brugen af disse aktiver: 
	JaÆndringer i eventualforpligtelser eller eventualaktiver: 
	NejÆndringer i eventualforpligtelser eller eventualaktiver: 
	Ikke rele vantÆndringer i eventualforpligtelser eller eventualaktiver: 
	BemærkningerÆndringer i eventualforpligtelser eller eventualaktiver: 
	Sidetal afsnitÆndringer i eventualforpligtelser eller eventualaktiver: 
	JaEr følgende oplysninger givet i noterne til delårsregnskabet hvis de ikke er oplyst andre steder i delårsrapporten Oplysningerne skal normalt gives på et årtildato grundlag  Kommentarer til aktiviteternes påvirkning af sæsonudsving eller kon junkturcyklus i delårsperioden: 
	NejEr følgende oplysninger givet i noterne til delårsregnskabet hvis de ikke er oplyst andre steder i delårsrapporten Oplysningerne skal normalt gives på et årtildato grundlag  Kommentarer til aktiviteternes påvirkning af sæsonudsving eller kon junkturcyklus i delårsperioden: 
	Ikke rele vantEr følgende oplysninger givet i noterne til delårsregnskabet hvis de ikke er oplyst andre steder i delårsrapporten Oplysningerne skal normalt gives på et årtildato grundlag  Kommentarer til aktiviteternes påvirkning af sæsonudsving eller kon junkturcyklus i delårsperioden: 
	BemærkningerEr følgende oplysninger givet i noterne til delårsregnskabet hvis de ikke er oplyst andre steder i delårsrapporten Oplysningerne skal normalt gives på et årtildato grundlag  Kommentarer til aktiviteternes påvirkning af sæsonudsving eller kon junkturcyklus i delårsperioden: 
	Sidetal afsnitEr følgende oplysninger givet i noterne til delårsregnskabet hvis de ikke er oplyst andre steder i delårsrapporten Oplysningerne skal normalt gives på et årtildato grundlag  Kommentarer til aktiviteternes påvirkning af sæsonudsving eller kon junkturcyklus i delårsperioden: 
	BemærkningerArten og den beløbsmæssige størrelse af poster der påvirker aktiver forpligtelser egenkapitalen nettoindtægter eller pengestrømme som er usædvanlige som følge af deres størrelse art eller beskaffenhed: 
	Sidetal afsnitArten og den beløbsmæssige størrelse af poster der påvirker aktiver forpligtelser egenkapitalen nettoindtægter eller pengestrømme som er usædvanlige som følge af deres størrelse art eller beskaffenhed: 
	JaÆndringer i regnskabsmæssige skøn art og beløb: 
	NejÆndringer i regnskabsmæssige skøn art og beløb: 
	Ikke rele vantÆndringer i regnskabsmæssige skøn art og beløb: 
	BemærkningerÆndringer i regnskabsmæssige skøn art og beløb: 
	Sidetal afsnitÆndringer i regnskabsmæssige skøn art og beløb: 
	BemærkningerUdstedelse tilbagekøb og indløsning af obligationer aktier og andre egenkapitalinstrumenter: 
	Sidetal afsnitUdstedelse tilbagekøb og indløsning af obligationer aktier og andre egenkapitalinstrumenter: 
	BemærkningerUdbetalt udbytte samlet eller pr aktie for ordinære aktier henholdsvis andre aktier: 
	Sidetal afsnitUdbetalt udbytte samlet eller pr aktie for ordinære aktier henholdsvis andre aktier: 
	BemærkningerBegivenheder efter delårsperioden som ikke er afspejlet i delårsrap porten: 
	Sidetal afsnitBegivenheder efter delårsperioden som ikke er afspejlet i delårsrap porten: 
	BemærkningerOplysninger efter IFRS 129B for de virksomheder som er eller ophører med at være investeringsvirksomheder som defineret i IFRS 10: 
	Sidetal afsnitOplysninger efter IFRS 129B for de virksomheder som er eller ophører med at være investeringsvirksomheder som defineret i IFRS 10: 
	BemærkningerOpdelingen af omsætning fra kontrakter med kunder som krævet af IFRS 15114115: 
	Sidetal afsnitOpdelingen af omsætning fra kontrakter med kunder som krævet af IFRS 15114115: 
	BemærkningerHvis ovenstående oplysninger er givet andre steder end i noterne til delårs regnskabet Er oplysningerne angivet med krydsreference mellem delårs regnskabet og det sted hvor de er inkluderet i delårsrapporten: 
	Sidetal afsnitHvis ovenstående oplysninger er givet andre steder end i noterne til delårs regnskabet Er oplysningerne angivet med krydsreference mellem delårs regnskabet og det sted hvor de er inkluderet i delårsrapporten: 
	Ja44 Segmentoplysninger: 
	Nej44 Segmentoplysninger: 
	Ikke rele vant44 Segmentoplysninger: 
	BemærkningerFor hvert rapporteringspligtigt segment skal oplyses  Et mål for segmentresultatet linjentotalen som udtrykker segmentets resultat: 
	Sidetal afsnitFor hvert rapporteringspligtigt segment skal oplyses  Et mål for segmentresultatet linjentotalen som udtrykker segmentets resultat: 
	BemærkningerEn beskrivelse af eventuelle ændringer i segmentopdelingen siden se neste koncernregnskab og årsregnskab eller i grundlaget for opgørelse af segmentresultatet Ved ændringer skal sammenligningstal tilpasses: 
	Sidetal afsnitEn beskrivelse af eventuelle ændringer i segmentopdelingen siden se neste koncernregnskab og årsregnskab eller i grundlaget for opgørelse af segmentresultatet Ved ændringer skal sammenligningstal tilpasses: 
	JaEn afstemning af summen af de rapporteringspligtige segmenters seg mentresultater til koncernensvirksomhedens resultat Afstemning af resultatet skal ske før skat og ophørte aktiviteter Hvis segmentresul tatet inkluderer skat eller øvrige poster skal afstemning til resultatop gørelsen henholdsvis totalindkomstopgørelsen ske efter skat og øvrige poster Væsentlige afstemningsposter forklares separat i afstemnin gen Væsentlige afstemningsposter er ikke nærmere defineret og fast lægges derfor individuelt for den enkelte virksomhed: 
	NejEn afstemning af summen af de rapporteringspligtige segmenters seg mentresultater til koncernensvirksomhedens resultat Afstemning af resultatet skal ske før skat og ophørte aktiviteter Hvis segmentresul tatet inkluderer skat eller øvrige poster skal afstemning til resultatop gørelsen henholdsvis totalindkomstopgørelsen ske efter skat og øvrige poster Væsentlige afstemningsposter forklares separat i afstemnin gen Væsentlige afstemningsposter er ikke nærmere defineret og fast lægges derfor individuelt for den enkelte virksomhed: 
	Ikke rele vantEn afstemning af summen af de rapporteringspligtige segmenters seg mentresultater til koncernensvirksomhedens resultat Afstemning af resultatet skal ske før skat og ophørte aktiviteter Hvis segmentresul tatet inkluderer skat eller øvrige poster skal afstemning til resultatop gørelsen henholdsvis totalindkomstopgørelsen ske efter skat og øvrige poster Væsentlige afstemningsposter forklares separat i afstemnin gen Væsentlige afstemningsposter er ikke nærmere defineret og fast lægges derfor individuelt for den enkelte virksomhed: 
	BemærkningerEn afstemning af summen af de rapporteringspligtige segmenters seg mentresultater til koncernensvirksomhedens resultat Afstemning af resultatet skal ske før skat og ophørte aktiviteter Hvis segmentresul tatet inkluderer skat eller øvrige poster skal afstemning til resultatop gørelsen henholdsvis totalindkomstopgørelsen ske efter skat og øvrige poster Væsentlige afstemningsposter forklares separat i afstemnin gen Væsentlige afstemningsposter er ikke nærmere defineret og fast lægges derfor individuelt for den enkelte virksomhed: 
	Sidetal afsnitEn afstemning af summen af de rapporteringspligtige segmenters seg mentresultater til koncernensvirksomhedens resultat Afstemning af resultatet skal ske før skat og ophørte aktiviteter Hvis segmentresul tatet inkluderer skat eller øvrige poster skal afstemning til resultatop gørelsen henholdsvis totalindkomstopgørelsen ske efter skat og øvrige poster Væsentlige afstemningsposter forklares separat i afstemnin gen Væsentlige afstemningsposter er ikke nærmere defineret og fast lægges derfor individuelt for den enkelte virksomhed: 
	BemærkningerFølgende oplysninger skal desuden gives når beløbene indgår i det resultat mål som den øverste operationelle ledelse CODM løbende overvåger eller på anden måde regelmæssigt får indrapporteret  Ekstern omsætning: 
	Sidetal afsnitFølgende oplysninger skal desuden gives når beløbene indgår i det resultat mål som den øverste operationelle ledelse CODM løbende overvåger eller på anden måde regelmæssigt får indrapporteret  Ekstern omsætning: 
	JaIntern omsætning mellem segmenter: 
	NejIntern omsætning mellem segmenter: 
	Ikke rele vantIntern omsætning mellem segmenter: 
	BemærkningerIntern omsætning mellem segmenter: 
	Sidetal afsnitIntern omsætning mellem segmenter: 
	BemærkningerSegmentaktiver og forpligtelser hvor der har været væsentlige be løbsmæssige ændringer siden seneste koncernregnskabårsregnskab: 
	Sidetal afsnitSegmentaktiver og forpligtelser hvor der har været væsentlige be løbsmæssige ændringer siden seneste koncernregnskabårsregnskab: 
	Ja45 Virksomhedssammenslutninger: 
	Nej45 Virksomhedssammenslutninger: 
	Ikke rele vant45 Virksomhedssammenslutninger: 
	JaEr der oplyst om virkningen af ændringer i selskabetskoncernens sammen sætning i delårsperioden herunder virksomhedssammenslutninger overta gelse af eller afhændelse af dattervirksomheder og langfristede investerin ger omstruktureringer og ophørte aktiviteter Hvis der er foretaget virk somhedssammenslutninger skal de i IFRS 3 krævede oplysninger medtages i delårsregnskabet jf nedenfor Da delårsrapporten er et årtildato dokument skal oplysningerne ikke kun gives i den delårsperiode hvor en virksomhedssammenslutning har fundet sted men også i efterfølgende delårsperioder: 
	NejEr der oplyst om virkningen af ændringer i selskabetskoncernens sammen sætning i delårsperioden herunder virksomhedssammenslutninger overta gelse af eller afhændelse af dattervirksomheder og langfristede investerin ger omstruktureringer og ophørte aktiviteter Hvis der er foretaget virk somhedssammenslutninger skal de i IFRS 3 krævede oplysninger medtages i delårsregnskabet jf nedenfor Da delårsrapporten er et årtildato dokument skal oplysningerne ikke kun gives i den delårsperiode hvor en virksomhedssammenslutning har fundet sted men også i efterfølgende delårsperioder: 
	Ikke rele vantEr der oplyst om virkningen af ændringer i selskabetskoncernens sammen sætning i delårsperioden herunder virksomhedssammenslutninger overta gelse af eller afhændelse af dattervirksomheder og langfristede investerin ger omstruktureringer og ophørte aktiviteter Hvis der er foretaget virk somhedssammenslutninger skal de i IFRS 3 krævede oplysninger medtages i delårsregnskabet jf nedenfor Da delårsrapporten er et årtildato dokument skal oplysningerne ikke kun gives i den delårsperiode hvor en virksomhedssammenslutning har fundet sted men også i efterfølgende delårsperioder: 
	BemærkningerEr der oplyst om virkningen af ændringer i selskabetskoncernens sammen sætning i delårsperioden herunder virksomhedssammenslutninger overta gelse af eller afhændelse af dattervirksomheder og langfristede investerin ger omstruktureringer og ophørte aktiviteter Hvis der er foretaget virk somhedssammenslutninger skal de i IFRS 3 krævede oplysninger medtages i delårsregnskabet jf nedenfor Da delårsrapporten er et årtildato dokument skal oplysningerne ikke kun gives i den delårsperiode hvor en virksomhedssammenslutning har fundet sted men også i efterfølgende delårsperioder: 
	Sidetal afsnitEr der oplyst om virkningen af ændringer i selskabetskoncernens sammen sætning i delårsperioden herunder virksomhedssammenslutninger overta gelse af eller afhændelse af dattervirksomheder og langfristede investerin ger omstruktureringer og ophørte aktiviteter Hvis der er foretaget virk somhedssammenslutninger skal de i IFRS 3 krævede oplysninger medtages i delårsregnskabet jf nedenfor Da delårsrapporten er et årtildato dokument skal oplysningerne ikke kun gives i den delårsperiode hvor en virksomhedssammenslutning har fundet sted men også i efterfølgende delårsperioder: 
	JaEr der givet oplysninger som gør det muligt at vurdere arten og den økono miske virkning af virksomhedssammenslutninger der er gennemført hen holdsvis  I delårsperioden eller  I perioden efter balancedagen for delårsregnskabet og frem til datoen for godkendelsen af delårsrapporten: 
	NejEr der givet oplysninger som gør det muligt at vurdere arten og den økono miske virkning af virksomhedssammenslutninger der er gennemført hen holdsvis  I delårsperioden eller  I perioden efter balancedagen for delårsregnskabet og frem til datoen for godkendelsen af delårsrapporten: 
	Ikke rele vantEr der givet oplysninger som gør det muligt at vurdere arten og den økono miske virkning af virksomhedssammenslutninger der er gennemført hen holdsvis  I delårsperioden eller  I perioden efter balancedagen for delårsregnskabet og frem til datoen for godkendelsen af delårsrapporten: 
	BemærkningerEr der givet oplysninger som gør det muligt at vurdere arten og den økono miske virkning af virksomhedssammenslutninger der er gennemført hen holdsvis  I delårsperioden eller  I perioden efter balancedagen for delårsregnskabet og frem til datoen for godkendelsen af delårsrapporten: 
	Sidetal afsnitEr der givet oplysninger som gør det muligt at vurdere arten og den økono miske virkning af virksomhedssammenslutninger der er gennemført hen holdsvis  I delårsperioden eller  I perioden efter balancedagen for delårsregnskabet og frem til datoen for godkendelsen af delårsrapporten: 
	BemærkningerFor at opfylde formålet i IFRS 359 skal den overtagende virksomhed give følgende oplysninger for hver virksomhedssammenslutning der er gennem ført i disse perioder  Navnet på og beskrivelse af den overtagne virksomhed: 
	Sidetal afsnitFor at opfylde formålet i IFRS 359 skal den overtagende virksomhed give følgende oplysninger for hver virksomhedssammenslutning der er gennem ført i disse perioder  Navnet på og beskrivelse af den overtagne virksomhed: 
	JaOvertagelsestidspunktet: 
	NejOvertagelsestidspunktet: 
	Ikke rele vantOvertagelsestidspunktet: 
	BemærkningerOvertagelsestidspunktet: 
	Sidetal afsnitOvertagelsestidspunktet: 
	JaProcentdelen af overtagne stemmeberettigede kapitalandele: 
	NejProcentdelen af overtagne stemmeberettigede kapitalandele: 
	Ikke rele vantProcentdelen af overtagne stemmeberettigede kapitalandele: 
	BemærkningerProcentdelen af overtagne stemmeberettigede kapitalandele: 
	Sidetal afsnitProcentdelen af overtagne stemmeberettigede kapitalandele: 
	BemærkningerDet primære formål med virksomhedssammenslutningen og en beskri velse af hvordan den overtagende virksomhed opnåede bestemmende indflydelse over den overtagne virksomhed: 
	Sidetal afsnitDet primære formål med virksomhedssammenslutningen og en beskri velse af hvordan den overtagende virksomhed opnåede bestemmende indflydelse over den overtagne virksomhed: 
	BemærkningerEn kvalitativ beskrivelse af de faktorer der udgør den indregnede good will såsom forventede synergier fra sammenlægning af driften i den overtagne og overtagende virksomhed immaterielle aktiver der ikke opfylder kriterierne for separat indregning eller andre faktorer: 
	Sidetal afsnitEn kvalitativ beskrivelse af de faktorer der udgør den indregnede good will såsom forventede synergier fra sammenlægning af driften i den overtagne og overtagende virksomhed immaterielle aktiver der ikke opfylder kriterierne for separat indregning eller andre faktorer: 
	JaDagsværdien på overtagelsestidspunktet af det samlede købsvederlag og af hver væsentlig vederlagskategori så som  Kontanter  Andre materielle eller immaterielle aktiver herunder en virksom hed eller en dattervirksomhed der tilhører den overtagende virk somhed  Påtagne forpligtelser fx betinget købsvederlag  Den overtagende virksomheds egenkapitalandele herunder antal let af instrumenter eller kapitalandele der er udstedt eller kan ud stedes og metoden til opgørelse af dagsværdien af sådanne in strumenter eller kapitalandele: 
	NejDagsværdien på overtagelsestidspunktet af det samlede købsvederlag og af hver væsentlig vederlagskategori så som  Kontanter  Andre materielle eller immaterielle aktiver herunder en virksom hed eller en dattervirksomhed der tilhører den overtagende virk somhed  Påtagne forpligtelser fx betinget købsvederlag  Den overtagende virksomheds egenkapitalandele herunder antal let af instrumenter eller kapitalandele der er udstedt eller kan ud stedes og metoden til opgørelse af dagsværdien af sådanne in strumenter eller kapitalandele: 
	Ikke rele vantDagsværdien på overtagelsestidspunktet af det samlede købsvederlag og af hver væsentlig vederlagskategori så som  Kontanter  Andre materielle eller immaterielle aktiver herunder en virksom hed eller en dattervirksomhed der tilhører den overtagende virk somhed  Påtagne forpligtelser fx betinget købsvederlag  Den overtagende virksomheds egenkapitalandele herunder antal let af instrumenter eller kapitalandele der er udstedt eller kan ud stedes og metoden til opgørelse af dagsværdien af sådanne in strumenter eller kapitalandele: 
	BemærkningerDagsværdien på overtagelsestidspunktet af det samlede købsvederlag og af hver væsentlig vederlagskategori så som  Kontanter  Andre materielle eller immaterielle aktiver herunder en virksom hed eller en dattervirksomhed der tilhører den overtagende virk somhed  Påtagne forpligtelser fx betinget købsvederlag  Den overtagende virksomheds egenkapitalandele herunder antal let af instrumenter eller kapitalandele der er udstedt eller kan ud stedes og metoden til opgørelse af dagsværdien af sådanne in strumenter eller kapitalandele: 
	Sidetal afsnitDagsværdien på overtagelsestidspunktet af det samlede købsvederlag og af hver væsentlig vederlagskategori så som  Kontanter  Andre materielle eller immaterielle aktiver herunder en virksom hed eller en dattervirksomhed der tilhører den overtagende virk somhed  Påtagne forpligtelser fx betinget købsvederlag  Den overtagende virksomheds egenkapitalandele herunder antal let af instrumenter eller kapitalandele der er udstedt eller kan ud stedes og metoden til opgørelse af dagsværdien af sådanne in strumenter eller kapitalandele: 
	JaFor aftaler om betinget købsvederlag og for godtgørelser skal oplyses  Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet  En beskrivelse af aftalen og grundlaget for opgørelsen af beløbet  Et skøn over mulige udfald udiskonteret eller hvis dette ikke er muligt oplysning herom og årsagen hertil Hvis vederlaggodtgø relser ikke er beløbsmæssigt begrænsede skal dette oplyses: 
	NejFor aftaler om betinget købsvederlag og for godtgørelser skal oplyses  Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet  En beskrivelse af aftalen og grundlaget for opgørelsen af beløbet  Et skøn over mulige udfald udiskonteret eller hvis dette ikke er muligt oplysning herom og årsagen hertil Hvis vederlaggodtgø relser ikke er beløbsmæssigt begrænsede skal dette oplyses: 
	Ikke rele vantFor aftaler om betinget købsvederlag og for godtgørelser skal oplyses  Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet  En beskrivelse af aftalen og grundlaget for opgørelsen af beløbet  Et skøn over mulige udfald udiskonteret eller hvis dette ikke er muligt oplysning herom og årsagen hertil Hvis vederlaggodtgø relser ikke er beløbsmæssigt begrænsede skal dette oplyses: 
	BemærkningerFor aftaler om betinget købsvederlag og for godtgørelser skal oplyses  Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet  En beskrivelse af aftalen og grundlaget for opgørelsen af beløbet  Et skøn over mulige udfald udiskonteret eller hvis dette ikke er muligt oplysning herom og årsagen hertil Hvis vederlaggodtgø relser ikke er beløbsmæssigt begrænsede skal dette oplyses: 
	Sidetal afsnitFor aftaler om betinget købsvederlag og for godtgørelser skal oplyses  Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet  En beskrivelse af aftalen og grundlaget for opgørelsen af beløbet  Et skøn over mulige udfald udiskonteret eller hvis dette ikke er muligt oplysning herom og årsagen hertil Hvis vederlaggodtgø relser ikke er beløbsmæssigt begrænsede skal dette oplyses: 
	JaFor overtagne tilgodehavender skal oplyses  Tilgodehavendernes dagsværdi  De kontraktuelle bruttobeløb  Det bedste skøn på overtagelsestidspunktet over de kontraktlige pengestrømme som vurderes uerholdelige Oplysningerne skal anføres pr væsentlig kategori af tilgodehavender så som udlån finansielle leasingkontrakter og alle andre kategorier af tilgode havender: 
	NejFor overtagne tilgodehavender skal oplyses  Tilgodehavendernes dagsværdi  De kontraktuelle bruttobeløb  Det bedste skøn på overtagelsestidspunktet over de kontraktlige pengestrømme som vurderes uerholdelige Oplysningerne skal anføres pr væsentlig kategori af tilgodehavender så som udlån finansielle leasingkontrakter og alle andre kategorier af tilgode havender: 
	Ikke rele vantFor overtagne tilgodehavender skal oplyses  Tilgodehavendernes dagsværdi  De kontraktuelle bruttobeløb  Det bedste skøn på overtagelsestidspunktet over de kontraktlige pengestrømme som vurderes uerholdelige Oplysningerne skal anføres pr væsentlig kategori af tilgodehavender så som udlån finansielle leasingkontrakter og alle andre kategorier af tilgode havender: 
	BemærkningerFor overtagne tilgodehavender skal oplyses  Tilgodehavendernes dagsværdi  De kontraktuelle bruttobeløb  Det bedste skøn på overtagelsestidspunktet over de kontraktlige pengestrømme som vurderes uerholdelige Oplysningerne skal anføres pr væsentlig kategori af tilgodehavender så som udlån finansielle leasingkontrakter og alle andre kategorier af tilgode havender: 
	Sidetal afsnitFor overtagne tilgodehavender skal oplyses  Tilgodehavendernes dagsværdi  De kontraktuelle bruttobeløb  Det bedste skøn på overtagelsestidspunktet over de kontraktlige pengestrømme som vurderes uerholdelige Oplysningerne skal anføres pr væsentlig kategori af tilgodehavender så som udlån finansielle leasingkontrakter og alle andre kategorier af tilgode havender: 
	BemærkningerDe beløb der er indregnet på overtagelsestidspunktet for hver væsent lig kategori af den overtagne virksomheds aktiver og forpligtelser inkl eventualforpligtelser: 
	Sidetal afsnitDe beløb der er indregnet på overtagelsestidspunktet for hver væsent lig kategori af den overtagne virksomheds aktiver og forpligtelser inkl eventualforpligtelser: 
	JaFor hver eventualforpligtelse der er indregnet i overensstemmelse med IFRS 323 skal der gives de oplysninger der er krævet efter IAS 3785  En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour cer  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne træk Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information skal der gives oplysning om de væsent lige forudsætninger der er opstillet for fremtidige begivenheder  Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af aktiver: 
	NejFor hver eventualforpligtelse der er indregnet i overensstemmelse med IFRS 323 skal der gives de oplysninger der er krævet efter IAS 3785  En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour cer  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne træk Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information skal der gives oplysning om de væsent lige forudsætninger der er opstillet for fremtidige begivenheder  Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af aktiver: 
	Ikke rele vantFor hver eventualforpligtelse der er indregnet i overensstemmelse med IFRS 323 skal der gives de oplysninger der er krævet efter IAS 3785  En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour cer  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne træk Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information skal der gives oplysning om de væsent lige forudsætninger der er opstillet for fremtidige begivenheder  Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af aktiver: 
	BemærkningerFor hver eventualforpligtelse der er indregnet i overensstemmelse med IFRS 323 skal der gives de oplysninger der er krævet efter IAS 3785  En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour cer  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne træk Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information skal der gives oplysning om de væsent lige forudsætninger der er opstillet for fremtidige begivenheder  Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af aktiver: 
	Sidetal afsnitFor hver eventualforpligtelse der er indregnet i overensstemmelse med IFRS 323 skal der gives de oplysninger der er krævet efter IAS 3785  En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour cer  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne træk Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information skal der gives oplysning om de væsent lige forudsætninger der er opstillet for fremtidige begivenheder  Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af aktiver: 
	JaHvis en eventualforpligtelse ikke er indregnet fordi dens dagsværdi ikke kan måles pålideligt skal den overtagende virksomhed angive de oplysninger der er krævet efter IAS 3786  Et skøn over dens økonomiske virkning  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunkt for træk og  Sandsynligheden for eventuel godtgørelse: 
	NejHvis en eventualforpligtelse ikke er indregnet fordi dens dagsværdi ikke kan måles pålideligt skal den overtagende virksomhed angive de oplysninger der er krævet efter IAS 3786  Et skøn over dens økonomiske virkning  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunkt for træk og  Sandsynligheden for eventuel godtgørelse: 
	Ikke rele vantHvis en eventualforpligtelse ikke er indregnet fordi dens dagsværdi ikke kan måles pålideligt skal den overtagende virksomhed angive de oplysninger der er krævet efter IAS 3786  Et skøn over dens økonomiske virkning  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunkt for træk og  Sandsynligheden for eventuel godtgørelse: 
	BemærkningerHvis en eventualforpligtelse ikke er indregnet fordi dens dagsværdi ikke kan måles pålideligt skal den overtagende virksomhed angive de oplysninger der er krævet efter IAS 3786  Et skøn over dens økonomiske virkning  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunkt for træk og  Sandsynligheden for eventuel godtgørelse: 
	Sidetal afsnitHvis en eventualforpligtelse ikke er indregnet fordi dens dagsværdi ikke kan måles pålideligt skal den overtagende virksomhed angive de oplysninger der er krævet efter IAS 3786  Et skøn over dens økonomiske virkning  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunkt for træk og  Sandsynligheden for eventuel godtgørelse: 
	JaÅrsagerne til at forpligtelsen ikke kan måles pålideligt: 
	NejÅrsagerne til at forpligtelsen ikke kan måles pålideligt: 
	Ikke rele vantÅrsagerne til at forpligtelsen ikke kan måles pålideligt: 
	BemærkningerÅrsagerne til at forpligtelsen ikke kan måles pålideligt: 
	Sidetal afsnitÅrsagerne til at forpligtelsen ikke kan måles pålideligt: 
	BemærkningerDen samlede beløbsmæssige størrelse af goodwill som forventes at være skattemæssigt fradragsberettiget: 
	Sidetal afsnitDen samlede beløbsmæssige størrelse af goodwill som forventes at være skattemæssigt fradragsberettiget: 
	JaFor transaktioner der er foretaget for at indfri et kontraktligt eller ikke kontraktligt forhold der eksisterede før overtagelsen og som ikke ud gør en del af det aftalte købsvederlag skal angives  En beskrivelse af hver transaktion  Den overtagende virksomheds regnskabsmæssige behandling af hver transaktion  De beløb der er indregnet for hver transaktion og den regnskabs post hvori hvert beløb er indregnet  Den metode der er brugt til at opgøre afregningsbeløbet hvis transaktionen er en afvikling af et allerede eksisterende aftalefor hold: 
	NejFor transaktioner der er foretaget for at indfri et kontraktligt eller ikke kontraktligt forhold der eksisterede før overtagelsen og som ikke ud gør en del af det aftalte købsvederlag skal angives  En beskrivelse af hver transaktion  Den overtagende virksomheds regnskabsmæssige behandling af hver transaktion  De beløb der er indregnet for hver transaktion og den regnskabs post hvori hvert beløb er indregnet  Den metode der er brugt til at opgøre afregningsbeløbet hvis transaktionen er en afvikling af et allerede eksisterende aftalefor hold: 
	Ikke rele vantFor transaktioner der er foretaget for at indfri et kontraktligt eller ikke kontraktligt forhold der eksisterede før overtagelsen og som ikke ud gør en del af det aftalte købsvederlag skal angives  En beskrivelse af hver transaktion  Den overtagende virksomheds regnskabsmæssige behandling af hver transaktion  De beløb der er indregnet for hver transaktion og den regnskabs post hvori hvert beløb er indregnet  Den metode der er brugt til at opgøre afregningsbeløbet hvis transaktionen er en afvikling af et allerede eksisterende aftalefor hold: 
	BemærkningerFor transaktioner der er foretaget for at indfri et kontraktligt eller ikke kontraktligt forhold der eksisterede før overtagelsen og som ikke ud gør en del af det aftalte købsvederlag skal angives  En beskrivelse af hver transaktion  Den overtagende virksomheds regnskabsmæssige behandling af hver transaktion  De beløb der er indregnet for hver transaktion og den regnskabs post hvori hvert beløb er indregnet  Den metode der er brugt til at opgøre afregningsbeløbet hvis transaktionen er en afvikling af et allerede eksisterende aftalefor hold: 
	Sidetal afsnitFor transaktioner der er foretaget for at indfri et kontraktligt eller ikke kontraktligt forhold der eksisterede før overtagelsen og som ikke ud gør en del af det aftalte købsvederlag skal angives  En beskrivelse af hver transaktion  Den overtagende virksomheds regnskabsmæssige behandling af hver transaktion  De beløb der er indregnet for hver transaktion og den regnskabs post hvori hvert beløb er indregnet  Den metode der er brugt til at opgøre afregningsbeløbet hvis transaktionen er en afvikling af et allerede eksisterende aftalefor hold: 
	JaAngivelse af separat indregnede transaktioner som krævet efter IFRS 3B64l skal omfatte den beløbsmæssige størrelse af transakti onsomkostninger forbundet med virksomhedsovertagelsen og separat oplysning om det beløb der er indregnet som omkostning og den regn skabspost som beløbet indgår i Desuden skal beløbet for udstedelses omkostninger gældsog egenkapitalinstrumenter som ikke er indreg net som en omkostning oplyses og hvordan beløbet er indregnet: 
	NejAngivelse af separat indregnede transaktioner som krævet efter IFRS 3B64l skal omfatte den beløbsmæssige størrelse af transakti onsomkostninger forbundet med virksomhedsovertagelsen og separat oplysning om det beløb der er indregnet som omkostning og den regn skabspost som beløbet indgår i Desuden skal beløbet for udstedelses omkostninger gældsog egenkapitalinstrumenter som ikke er indreg net som en omkostning oplyses og hvordan beløbet er indregnet: 
	Ikke rele vantAngivelse af separat indregnede transaktioner som krævet efter IFRS 3B64l skal omfatte den beløbsmæssige størrelse af transakti onsomkostninger forbundet med virksomhedsovertagelsen og separat oplysning om det beløb der er indregnet som omkostning og den regn skabspost som beløbet indgår i Desuden skal beløbet for udstedelses omkostninger gældsog egenkapitalinstrumenter som ikke er indreg net som en omkostning oplyses og hvordan beløbet er indregnet: 
	BemærkningerAngivelse af separat indregnede transaktioner som krævet efter IFRS 3B64l skal omfatte den beløbsmæssige størrelse af transakti onsomkostninger forbundet med virksomhedsovertagelsen og separat oplysning om det beløb der er indregnet som omkostning og den regn skabspost som beløbet indgår i Desuden skal beløbet for udstedelses omkostninger gældsog egenkapitalinstrumenter som ikke er indreg net som en omkostning oplyses og hvordan beløbet er indregnet: 
	Sidetal afsnitAngivelse af separat indregnede transaktioner som krævet efter IFRS 3B64l skal omfatte den beløbsmæssige størrelse af transakti onsomkostninger forbundet med virksomhedsovertagelsen og separat oplysning om det beløb der er indregnet som omkostning og den regn skabspost som beløbet indgår i Desuden skal beløbet for udstedelses omkostninger gældsog egenkapitalinstrumenter som ikke er indreg net som en omkostning oplyses og hvordan beløbet er indregnet: 
	BemærkningerDen beløbsmæssige størrelse af eventuelle gevinster negative for skelsbeløb der er indregnet efter IFRS 334 den regnskabspost i to talindkomstopgørelsen hvori gevinsten er indregnet og en beskrivelse af årsagerne til at transaktionen resulterede i en gevinst: 
	Sidetal afsnitDen beløbsmæssige størrelse af eventuelle gevinster negative for skelsbeløb der er indregnet efter IFRS 334 den regnskabspost i to talindkomstopgørelsen hvori gevinsten er indregnet og en beskrivelse af årsagerne til at transaktionen resulterede i en gevinst: 
	JaFor hver virksomhedssammenslutning hvori den overtagende virksom hed ejer mindre end 100  af egenkapitalen i den overtagne virksom hed efter overtagelsen skal angives  Den beløbsmæssige størrelse af minoritetsinteressen i den over tagne virksomhed der er indregnet på overtagelsestidspunktet og målingsgrundlaget for beløbet  De målemetoder og faktorer der er brugt til at fastsætte dags værdien for hver minoritetsinteresse i en overtaget virksomhed der måles til dagsværdi ved første indregning: 
	NejFor hver virksomhedssammenslutning hvori den overtagende virksom hed ejer mindre end 100  af egenkapitalen i den overtagne virksom hed efter overtagelsen skal angives  Den beløbsmæssige størrelse af minoritetsinteressen i den over tagne virksomhed der er indregnet på overtagelsestidspunktet og målingsgrundlaget for beløbet  De målemetoder og faktorer der er brugt til at fastsætte dags værdien for hver minoritetsinteresse i en overtaget virksomhed der måles til dagsværdi ved første indregning: 
	Ikke rele vantFor hver virksomhedssammenslutning hvori den overtagende virksom hed ejer mindre end 100  af egenkapitalen i den overtagne virksom hed efter overtagelsen skal angives  Den beløbsmæssige størrelse af minoritetsinteressen i den over tagne virksomhed der er indregnet på overtagelsestidspunktet og målingsgrundlaget for beløbet  De målemetoder og faktorer der er brugt til at fastsætte dags værdien for hver minoritetsinteresse i en overtaget virksomhed der måles til dagsværdi ved første indregning: 
	BemærkningerFor hver virksomhedssammenslutning hvori den overtagende virksom hed ejer mindre end 100  af egenkapitalen i den overtagne virksom hed efter overtagelsen skal angives  Den beløbsmæssige størrelse af minoritetsinteressen i den over tagne virksomhed der er indregnet på overtagelsestidspunktet og målingsgrundlaget for beløbet  De målemetoder og faktorer der er brugt til at fastsætte dags værdien for hver minoritetsinteresse i en overtaget virksomhed der måles til dagsværdi ved første indregning: 
	Sidetal afsnitFor hver virksomhedssammenslutning hvori den overtagende virksom hed ejer mindre end 100  af egenkapitalen i den overtagne virksom hed efter overtagelsen skal angives  Den beløbsmæssige størrelse af minoritetsinteressen i den over tagne virksomhed der er indregnet på overtagelsestidspunktet og målingsgrundlaget for beløbet  De målemetoder og faktorer der er brugt til at fastsætte dags værdien for hver minoritetsinteresse i en overtaget virksomhed der måles til dagsværdi ved første indregning: 
	JaFor en virksomhedssammenslutning der foretages trinvist skal angi ves  Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af de kapitalandele i den overtagne virksomhed som den overtagende virksomhed allerede ejede inden overtagelsestidspunktet  Den beløbsmæssige størrelse af eventuelle gevinster eller tab der er indregnet som følge af genmålingen til dagsværdi af de kapital andele som den overtagne virksomhed allerede ejede inden over tagelsestidspunktet se IFRS 342 og den regnskabspost i total indkomstopgørelsen hvori gevinsten eller tabet er indregnet: 
	NejFor en virksomhedssammenslutning der foretages trinvist skal angi ves  Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af de kapitalandele i den overtagne virksomhed som den overtagende virksomhed allerede ejede inden overtagelsestidspunktet  Den beløbsmæssige størrelse af eventuelle gevinster eller tab der er indregnet som følge af genmålingen til dagsværdi af de kapital andele som den overtagne virksomhed allerede ejede inden over tagelsestidspunktet se IFRS 342 og den regnskabspost i total indkomstopgørelsen hvori gevinsten eller tabet er indregnet: 
	Ikke rele vantFor en virksomhedssammenslutning der foretages trinvist skal angi ves  Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af de kapitalandele i den overtagne virksomhed som den overtagende virksomhed allerede ejede inden overtagelsestidspunktet  Den beløbsmæssige størrelse af eventuelle gevinster eller tab der er indregnet som følge af genmålingen til dagsværdi af de kapital andele som den overtagne virksomhed allerede ejede inden over tagelsestidspunktet se IFRS 342 og den regnskabspost i total indkomstopgørelsen hvori gevinsten eller tabet er indregnet: 
	BemærkningerFor en virksomhedssammenslutning der foretages trinvist skal angi ves  Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af de kapitalandele i den overtagne virksomhed som den overtagende virksomhed allerede ejede inden overtagelsestidspunktet  Den beløbsmæssige størrelse af eventuelle gevinster eller tab der er indregnet som følge af genmålingen til dagsværdi af de kapital andele som den overtagne virksomhed allerede ejede inden over tagelsestidspunktet se IFRS 342 og den regnskabspost i total indkomstopgørelsen hvori gevinsten eller tabet er indregnet: 
	Sidetal afsnitFor en virksomhedssammenslutning der foretages trinvist skal angi ves  Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af de kapitalandele i den overtagne virksomhed som den overtagende virksomhed allerede ejede inden overtagelsestidspunktet  Den beløbsmæssige størrelse af eventuelle gevinster eller tab der er indregnet som følge af genmålingen til dagsværdi af de kapital andele som den overtagne virksomhed allerede ejede inden over tagelsestidspunktet se IFRS 342 og den regnskabspost i total indkomstopgørelsen hvori gevinsten eller tabet er indregnet: 
	JaFølgende oplysninger skal desuden gives  Den beløbsmæssige størrelse af den overtagne virksomheds om sætning og resultat siden overtagelsestidspunktet som er med regnet i koncerntotalindkomsten for regnskabsperioden  Den sammensluttede virksomheds omsætning og resultat for den aktuelle regnskabsperiode som om overtagelsestidspunktet for alle virksomhedssammenslutninger der har fundet sted i løbet af året var foretaget ved begyndelsen af regnskabsåret: 
	NejFølgende oplysninger skal desuden gives  Den beløbsmæssige størrelse af den overtagne virksomheds om sætning og resultat siden overtagelsestidspunktet som er med regnet i koncerntotalindkomsten for regnskabsperioden  Den sammensluttede virksomheds omsætning og resultat for den aktuelle regnskabsperiode som om overtagelsestidspunktet for alle virksomhedssammenslutninger der har fundet sted i løbet af året var foretaget ved begyndelsen af regnskabsåret: 
	Ikke rele vantFølgende oplysninger skal desuden gives  Den beløbsmæssige størrelse af den overtagne virksomheds om sætning og resultat siden overtagelsestidspunktet som er med regnet i koncerntotalindkomsten for regnskabsperioden  Den sammensluttede virksomheds omsætning og resultat for den aktuelle regnskabsperiode som om overtagelsestidspunktet for alle virksomhedssammenslutninger der har fundet sted i løbet af året var foretaget ved begyndelsen af regnskabsåret: 
	BemærkningerFølgende oplysninger skal desuden gives  Den beløbsmæssige størrelse af den overtagne virksomheds om sætning og resultat siden overtagelsestidspunktet som er med regnet i koncerntotalindkomsten for regnskabsperioden  Den sammensluttede virksomheds omsætning og resultat for den aktuelle regnskabsperiode som om overtagelsestidspunktet for alle virksomhedssammenslutninger der har fundet sted i løbet af året var foretaget ved begyndelsen af regnskabsåret: 
	Sidetal afsnitFølgende oplysninger skal desuden gives  Den beløbsmæssige størrelse af den overtagne virksomheds om sætning og resultat siden overtagelsestidspunktet som er med regnet i koncerntotalindkomsten for regnskabsperioden  Den sammensluttede virksomheds omsætning og resultat for den aktuelle regnskabsperiode som om overtagelsestidspunktet for alle virksomhedssammenslutninger der har fundet sted i løbet af året var foretaget ved begyndelsen af regnskabsåret: 
	BemærkningerHvis det ikke er praktisk muligt at angive oplysninger efter IFRS 3B64q skal det oplyses og forklares hvorfor det ikke er prak tisk muligt Ikke praktisk muligt har samme betydning som i IAS 8: 
	Sidetal afsnitHvis det ikke er praktisk muligt at angive oplysninger efter IFRS 3B64q skal det oplyses og forklares hvorfor det ikke er prak tisk muligt Ikke praktisk muligt har samme betydning som i IAS 8: 
	BemærkningerFor virksomhedssammenslutninger der er gennemført i løbet af regnskabs perioden som hver for sig er uvæsentlige men som samlet set er væsent lige skal den overtagende virksomhed samlet give de oplysninger som er krævet efter IFRS 3B64eq: 
	Sidetal afsnitFor virksomhedssammenslutninger der er gennemført i løbet af regnskabs perioden som hver for sig er uvæsentlige men som samlet set er væsent lige skal den overtagende virksomhed samlet give de oplysninger som er krævet efter IFRS 3B64eq: 
	JaHvis overtagelsestidspunktet for en virksomhedssammenslutning ligger ef ter regnskabsperiodens afslutning men før delårsrapporten er godkendt skal den overtagende virksomhed angive de oplysninger som er påkrævet efter IFRS 3B64 medmindre den første regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutningen er foreløbig på det tidspunkt hvor delårs rapporten bliver godkendt I sådanne tilfælde skal den overtagende virksom hed beskrive hvilke oplysninger der ikke kunne gives og årsagen hertil: 
	NejHvis overtagelsestidspunktet for en virksomhedssammenslutning ligger ef ter regnskabsperiodens afslutning men før delårsrapporten er godkendt skal den overtagende virksomhed angive de oplysninger som er påkrævet efter IFRS 3B64 medmindre den første regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutningen er foreløbig på det tidspunkt hvor delårs rapporten bliver godkendt I sådanne tilfælde skal den overtagende virksom hed beskrive hvilke oplysninger der ikke kunne gives og årsagen hertil: 
	Ikke rele vantHvis overtagelsestidspunktet for en virksomhedssammenslutning ligger ef ter regnskabsperiodens afslutning men før delårsrapporten er godkendt skal den overtagende virksomhed angive de oplysninger som er påkrævet efter IFRS 3B64 medmindre den første regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutningen er foreløbig på det tidspunkt hvor delårs rapporten bliver godkendt I sådanne tilfælde skal den overtagende virksom hed beskrive hvilke oplysninger der ikke kunne gives og årsagen hertil: 
	BemærkningerHvis overtagelsestidspunktet for en virksomhedssammenslutning ligger ef ter regnskabsperiodens afslutning men før delårsrapporten er godkendt skal den overtagende virksomhed angive de oplysninger som er påkrævet efter IFRS 3B64 medmindre den første regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutningen er foreløbig på det tidspunkt hvor delårs rapporten bliver godkendt I sådanne tilfælde skal den overtagende virksom hed beskrive hvilke oplysninger der ikke kunne gives og årsagen hertil: 
	Sidetal afsnitHvis overtagelsestidspunktet for en virksomhedssammenslutning ligger ef ter regnskabsperiodens afslutning men før delårsrapporten er godkendt skal den overtagende virksomhed angive de oplysninger som er påkrævet efter IFRS 3B64 medmindre den første regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutningen er foreløbig på det tidspunkt hvor delårs rapporten bliver godkendt I sådanne tilfælde skal den overtagende virksom hed beskrive hvilke oplysninger der ikke kunne gives og årsagen hertil: 
	JaDen overtagende virksomhed skal give oplysninger der gør det muligt for brugere af virksomhedens delårsregnskab at vurdere den økonomiske virk ning af reguleringer der er indregnet i den aktuelle delårsperiode og som vedrører virksomhedssammenslutninger der fandt sted i den aktuelle eller tidligere regnskabsperioder: 
	NejDen overtagende virksomhed skal give oplysninger der gør det muligt for brugere af virksomhedens delårsregnskab at vurdere den økonomiske virk ning af reguleringer der er indregnet i den aktuelle delårsperiode og som vedrører virksomhedssammenslutninger der fandt sted i den aktuelle eller tidligere regnskabsperioder: 
	Ikke rele vantDen overtagende virksomhed skal give oplysninger der gør det muligt for brugere af virksomhedens delårsregnskab at vurdere den økonomiske virk ning af reguleringer der er indregnet i den aktuelle delårsperiode og som vedrører virksomhedssammenslutninger der fandt sted i den aktuelle eller tidligere regnskabsperioder: 
	BemærkningerDen overtagende virksomhed skal give oplysninger der gør det muligt for brugere af virksomhedens delårsregnskab at vurdere den økonomiske virk ning af reguleringer der er indregnet i den aktuelle delårsperiode og som vedrører virksomhedssammenslutninger der fandt sted i den aktuelle eller tidligere regnskabsperioder: 
	Sidetal afsnitDen overtagende virksomhed skal give oplysninger der gør det muligt for brugere af virksomhedens delårsregnskab at vurdere den økonomiske virk ning af reguleringer der er indregnet i den aktuelle delårsperiode og som vedrører virksomhedssammenslutninger der fandt sted i den aktuelle eller tidligere regnskabsperioder: 
	JaFor at opfylde formålet i IFRS 361 skal den overtagende virksomhed give følgende oplysninger for hver enkelt væsentlig virksomhedssammenslutning eller samlet for virksomhedssammenslutninger der hver for sig er uvæsent lige men som samlet set er væsentlige  Hvis den første regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssam menslutning er foreløbig jf IFRS 345 for bestemte aktiver forplig telser minoritetsinteresser eller vederlag og de beløb der er indreg net i årsregnskabet vedrørende virksomhedssammenslutningen derfor kun er foreløbigt opgjort  Årsagen til at den første regnskabsmæssige behandling af virk somhedssammenslutningen er foreløbig  De aktiver forpligtelser egenkapitalandele og vederlag for hvil ken den første regnskabsmæssige behandling er foreløbig  Arten og den beløbsmæssige størrelse af eventuelle reguleringer i måleperioden som er indregnet i løbet af regnskabsperioden ef ter IFRS 349: 
	NejFor at opfylde formålet i IFRS 361 skal den overtagende virksomhed give følgende oplysninger for hver enkelt væsentlig virksomhedssammenslutning eller samlet for virksomhedssammenslutninger der hver for sig er uvæsent lige men som samlet set er væsentlige  Hvis den første regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssam menslutning er foreløbig jf IFRS 345 for bestemte aktiver forplig telser minoritetsinteresser eller vederlag og de beløb der er indreg net i årsregnskabet vedrørende virksomhedssammenslutningen derfor kun er foreløbigt opgjort  Årsagen til at den første regnskabsmæssige behandling af virk somhedssammenslutningen er foreløbig  De aktiver forpligtelser egenkapitalandele og vederlag for hvil ken den første regnskabsmæssige behandling er foreløbig  Arten og den beløbsmæssige størrelse af eventuelle reguleringer i måleperioden som er indregnet i løbet af regnskabsperioden ef ter IFRS 349: 
	JaFor hver regnskabsperiode efter overtagelsestidspunktet indtil virk somheden inddriver sælger eller på anden måde mister retten til et aktiv i form af et betinget vederlag eller indtil virksomheden afregner en forpligtelse i form af et betinget vederlag eller forpligtelsen annul leres eller udløber  Eventuelle ændringer i de indregnede beløb herunder eventuelle forskelle der opstår i forbindelse med afvikling  Eventuelle ændringer i intervallet af mulige udfald udiskonteret og årsagen til sådanne ændringer  Den målemetode og de væsentlige faktorer der er brugt til at måle betinget vederlag: 
	Ikke rele vantFor at opfylde formålet i IFRS 361 skal den overtagende virksomhed give følgende oplysninger for hver enkelt væsentlig virksomhedssammenslutning eller samlet for virksomhedssammenslutninger der hver for sig er uvæsent lige men som samlet set er væsentlige  Hvis den første regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssam menslutning er foreløbig jf IFRS 345 for bestemte aktiver forplig telser minoritetsinteresser eller vederlag og de beløb der er indreg net i årsregnskabet vedrørende virksomhedssammenslutningen derfor kun er foreløbigt opgjort  Årsagen til at den første regnskabsmæssige behandling af virk somhedssammenslutningen er foreløbig  De aktiver forpligtelser egenkapitalandele og vederlag for hvil ken den første regnskabsmæssige behandling er foreløbig  Arten og den beløbsmæssige størrelse af eventuelle reguleringer i måleperioden som er indregnet i løbet af regnskabsperioden ef ter IFRS 349: 
	NejFor hver regnskabsperiode efter overtagelsestidspunktet indtil virk somheden inddriver sælger eller på anden måde mister retten til et aktiv i form af et betinget vederlag eller indtil virksomheden afregner en forpligtelse i form af et betinget vederlag eller forpligtelsen annul leres eller udløber  Eventuelle ændringer i de indregnede beløb herunder eventuelle forskelle der opstår i forbindelse med afvikling  Eventuelle ændringer i intervallet af mulige udfald udiskonteret og årsagen til sådanne ændringer  Den målemetode og de væsentlige faktorer der er brugt til at måle betinget vederlag: 
	BemærkningerFor at opfylde formålet i IFRS 361 skal den overtagende virksomhed give følgende oplysninger for hver enkelt væsentlig virksomhedssammenslutning eller samlet for virksomhedssammenslutninger der hver for sig er uvæsent lige men som samlet set er væsentlige  Hvis den første regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssam menslutning er foreløbig jf IFRS 345 for bestemte aktiver forplig telser minoritetsinteresser eller vederlag og de beløb der er indreg net i årsregnskabet vedrørende virksomhedssammenslutningen derfor kun er foreløbigt opgjort  Årsagen til at den første regnskabsmæssige behandling af virk somhedssammenslutningen er foreløbig  De aktiver forpligtelser egenkapitalandele og vederlag for hvil ken den første regnskabsmæssige behandling er foreløbig  Arten og den beløbsmæssige størrelse af eventuelle reguleringer i måleperioden som er indregnet i løbet af regnskabsperioden ef ter IFRS 349: 
	Ikke rele vantFor hver regnskabsperiode efter overtagelsestidspunktet indtil virk somheden inddriver sælger eller på anden måde mister retten til et aktiv i form af et betinget vederlag eller indtil virksomheden afregner en forpligtelse i form af et betinget vederlag eller forpligtelsen annul leres eller udløber  Eventuelle ændringer i de indregnede beløb herunder eventuelle forskelle der opstår i forbindelse med afvikling  Eventuelle ændringer i intervallet af mulige udfald udiskonteret og årsagen til sådanne ændringer  Den målemetode og de væsentlige faktorer der er brugt til at måle betinget vederlag: 
	Sidetal afsnitFor at opfylde formålet i IFRS 361 skal den overtagende virksomhed give følgende oplysninger for hver enkelt væsentlig virksomhedssammenslutning eller samlet for virksomhedssammenslutninger der hver for sig er uvæsent lige men som samlet set er væsentlige  Hvis den første regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssam menslutning er foreløbig jf IFRS 345 for bestemte aktiver forplig telser minoritetsinteresser eller vederlag og de beløb der er indreg net i årsregnskabet vedrørende virksomhedssammenslutningen derfor kun er foreløbigt opgjort  Årsagen til at den første regnskabsmæssige behandling af virk somhedssammenslutningen er foreløbig  De aktiver forpligtelser egenkapitalandele og vederlag for hvil ken den første regnskabsmæssige behandling er foreløbig  Arten og den beløbsmæssige størrelse af eventuelle reguleringer i måleperioden som er indregnet i løbet af regnskabsperioden ef ter IFRS 349: 
	BemærkningerFor hver regnskabsperiode efter overtagelsestidspunktet indtil virk somheden inddriver sælger eller på anden måde mister retten til et aktiv i form af et betinget vederlag eller indtil virksomheden afregner en forpligtelse i form af et betinget vederlag eller forpligtelsen annul leres eller udløber  Eventuelle ændringer i de indregnede beløb herunder eventuelle forskelle der opstår i forbindelse med afvikling  Eventuelle ændringer i intervallet af mulige udfald udiskonteret og årsagen til sådanne ændringer  Den målemetode og de væsentlige faktorer der er brugt til at måle betinget vederlag: 
	Sidetal afsnitFor hver regnskabsperiode efter overtagelsestidspunktet indtil virk somheden inddriver sælger eller på anden måde mister retten til et aktiv i form af et betinget vederlag eller indtil virksomheden afregner en forpligtelse i form af et betinget vederlag eller forpligtelsen annul leres eller udløber  Eventuelle ændringer i de indregnede beløb herunder eventuelle forskelle der opstår i forbindelse med afvikling  Eventuelle ændringer i intervallet af mulige udfald udiskonteret og årsagen til sådanne ændringer  Den målemetode og de væsentlige faktorer der er brugt til at måle betinget vederlag: 
	JaFor eventualforpligtelser der er indregnet i en virksomhedssammen slutning skal den overtagende virksomhed give de oplysninger som er krævet efter IAS 378485 for hver kategori af hensatte forpligtelser  Den regnskabsmæssige værdi ved delårsperiodens begyndelse og slutning  Yderligere hensættelser foretaget i delårsperioden herunder for øgelse af eksisterende hensatte forpligtelser  Forbrug af hensatte forpligtelser dvs beløb som er afholdt og modregnet i den hensatte forpligtelse i delårsperioden  Ikkeforbrugte hensatte forpligtelser som er tilbageført i delårs perioden  Delårsperiodens stigning i det diskonterede beløb som følge af tidsforløbet og virkningen af eventuelle ændringer i diskonterings satsen  En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour cer  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne træk Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information skal der gives oplysning om de væsent lige forudsætninger der er opstillet for fremtidige begivenheder  Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af hvor stort et beløb der er indregnet som aktiv: 
	NejFor eventualforpligtelser der er indregnet i en virksomhedssammen slutning skal den overtagende virksomhed give de oplysninger som er krævet efter IAS 378485 for hver kategori af hensatte forpligtelser  Den regnskabsmæssige værdi ved delårsperiodens begyndelse og slutning  Yderligere hensættelser foretaget i delårsperioden herunder for øgelse af eksisterende hensatte forpligtelser  Forbrug af hensatte forpligtelser dvs beløb som er afholdt og modregnet i den hensatte forpligtelse i delårsperioden  Ikkeforbrugte hensatte forpligtelser som er tilbageført i delårs perioden  Delårsperiodens stigning i det diskonterede beløb som følge af tidsforløbet og virkningen af eventuelle ændringer i diskonterings satsen  En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour cer  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne træk Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information skal der gives oplysning om de væsent lige forudsætninger der er opstillet for fremtidige begivenheder  Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af hvor stort et beløb der er indregnet som aktiv: 
	Ikke rele vantFor eventualforpligtelser der er indregnet i en virksomhedssammen slutning skal den overtagende virksomhed give de oplysninger som er krævet efter IAS 378485 for hver kategori af hensatte forpligtelser  Den regnskabsmæssige værdi ved delårsperiodens begyndelse og slutning  Yderligere hensættelser foretaget i delårsperioden herunder for øgelse af eksisterende hensatte forpligtelser  Forbrug af hensatte forpligtelser dvs beløb som er afholdt og modregnet i den hensatte forpligtelse i delårsperioden  Ikkeforbrugte hensatte forpligtelser som er tilbageført i delårs perioden  Delårsperiodens stigning i det diskonterede beløb som følge af tidsforløbet og virkningen af eventuelle ændringer i diskonterings satsen  En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour cer  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne træk Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information skal der gives oplysning om de væsent lige forudsætninger der er opstillet for fremtidige begivenheder  Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af hvor stort et beløb der er indregnet som aktiv: 
	BemærkningerFor eventualforpligtelser der er indregnet i en virksomhedssammen slutning skal den overtagende virksomhed give de oplysninger som er krævet efter IAS 378485 for hver kategori af hensatte forpligtelser  Den regnskabsmæssige værdi ved delårsperiodens begyndelse og slutning  Yderligere hensættelser foretaget i delårsperioden herunder for øgelse af eksisterende hensatte forpligtelser  Forbrug af hensatte forpligtelser dvs beløb som er afholdt og modregnet i den hensatte forpligtelse i delårsperioden  Ikkeforbrugte hensatte forpligtelser som er tilbageført i delårs perioden  Delårsperiodens stigning i det diskonterede beløb som følge af tidsforløbet og virkningen af eventuelle ændringer i diskonterings satsen  En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour cer  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne træk Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information skal der gives oplysning om de væsent lige forudsætninger der er opstillet for fremtidige begivenheder  Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af hvor stort et beløb der er indregnet som aktiv: 
	Sidetal afsnitFor eventualforpligtelser der er indregnet i en virksomhedssammen slutning skal den overtagende virksomhed give de oplysninger som er krævet efter IAS 378485 for hver kategori af hensatte forpligtelser  Den regnskabsmæssige værdi ved delårsperiodens begyndelse og slutning  Yderligere hensættelser foretaget i delårsperioden herunder for øgelse af eksisterende hensatte forpligtelser  Forbrug af hensatte forpligtelser dvs beløb som er afholdt og modregnet i den hensatte forpligtelse i delårsperioden  Ikkeforbrugte hensatte forpligtelser som er tilbageført i delårs perioden  Delårsperiodens stigning i det diskonterede beløb som følge af tidsforløbet og virkningen af eventuelle ændringer i diskonterings satsen  En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tids punkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressour cer  Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne træk Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information skal der gives oplysning om de væsent lige forudsætninger der er opstillet for fremtidige begivenheder  Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af hvor stort et beløb der er indregnet som aktiv: 
	JaEn afstemning af goodwills regnskabsmæssige værdi i begyndelsen og slutningen af regnskabsperioden der særskilt viser følgende  Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse i starten af regnskabsperioden  Yderligere goodwill der er indregnet i løbet af regnskabsperio den bortset fra goodwill der er indregnet i en afhændelses gruppe som ved overtagelsen opfylder kriterierne for bestemt for salg i overensstemmelse med IFRS 5  Reguleringer inden for tolv måneder fra overtagelsestidspunktet som følge af efterfølgende indregning af udskudte skatteaktiver i løbet af regnskabsperioden i overensstemmelse med IFRS 367 og IAS 1268  Goodwill der er medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for salg i overensstemmelse med IFRS 5 og goodwill hvor indregning ophørte i løbet af regnskabsperioden uden at den tidligere var medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for salg  Tab ved værdiforringelse som blev indregnet i løbet af regnskabs perioden i overensstemmelse med IAS 36 efter IAS 36 skal der gives oplysninger om goodwills genindvindingsværdi og værdifor ringelse i tillæg til dette krav  Valutaforskelle der opstår i løbet af regnskabsperioden i over ensstemmelse med IAS 21  Eventuelle andre ændringer i den regnskabsmæssige værdi i løbet af regnskabsperioden  Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse ved regnskabsperiodens afslutning: 
	NejEn afstemning af goodwills regnskabsmæssige værdi i begyndelsen og slutningen af regnskabsperioden der særskilt viser følgende  Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse i starten af regnskabsperioden  Yderligere goodwill der er indregnet i løbet af regnskabsperio den bortset fra goodwill der er indregnet i en afhændelses gruppe som ved overtagelsen opfylder kriterierne for bestemt for salg i overensstemmelse med IFRS 5  Reguleringer inden for tolv måneder fra overtagelsestidspunktet som følge af efterfølgende indregning af udskudte skatteaktiver i løbet af regnskabsperioden i overensstemmelse med IFRS 367 og IAS 1268  Goodwill der er medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for salg i overensstemmelse med IFRS 5 og goodwill hvor indregning ophørte i løbet af regnskabsperioden uden at den tidligere var medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for salg  Tab ved værdiforringelse som blev indregnet i løbet af regnskabs perioden i overensstemmelse med IAS 36 efter IAS 36 skal der gives oplysninger om goodwills genindvindingsværdi og værdifor ringelse i tillæg til dette krav  Valutaforskelle der opstår i løbet af regnskabsperioden i over ensstemmelse med IAS 21  Eventuelle andre ændringer i den regnskabsmæssige værdi i løbet af regnskabsperioden  Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse ved regnskabsperiodens afslutning: 
	Ikke rele vantEn afstemning af goodwills regnskabsmæssige værdi i begyndelsen og slutningen af regnskabsperioden der særskilt viser følgende  Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse i starten af regnskabsperioden  Yderligere goodwill der er indregnet i løbet af regnskabsperio den bortset fra goodwill der er indregnet i en afhændelses gruppe som ved overtagelsen opfylder kriterierne for bestemt for salg i overensstemmelse med IFRS 5  Reguleringer inden for tolv måneder fra overtagelsestidspunktet som følge af efterfølgende indregning af udskudte skatteaktiver i løbet af regnskabsperioden i overensstemmelse med IFRS 367 og IAS 1268  Goodwill der er medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for salg i overensstemmelse med IFRS 5 og goodwill hvor indregning ophørte i løbet af regnskabsperioden uden at den tidligere var medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for salg  Tab ved værdiforringelse som blev indregnet i løbet af regnskabs perioden i overensstemmelse med IAS 36 efter IAS 36 skal der gives oplysninger om goodwills genindvindingsværdi og værdifor ringelse i tillæg til dette krav  Valutaforskelle der opstår i løbet af regnskabsperioden i over ensstemmelse med IAS 21  Eventuelle andre ændringer i den regnskabsmæssige værdi i løbet af regnskabsperioden  Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse ved regnskabsperiodens afslutning: 
	BemærkningerEn afstemning af goodwills regnskabsmæssige værdi i begyndelsen og slutningen af regnskabsperioden der særskilt viser følgende  Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse i starten af regnskabsperioden  Yderligere goodwill der er indregnet i løbet af regnskabsperio den bortset fra goodwill der er indregnet i en afhændelses gruppe som ved overtagelsen opfylder kriterierne for bestemt for salg i overensstemmelse med IFRS 5  Reguleringer inden for tolv måneder fra overtagelsestidspunktet som følge af efterfølgende indregning af udskudte skatteaktiver i løbet af regnskabsperioden i overensstemmelse med IFRS 367 og IAS 1268  Goodwill der er medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for salg i overensstemmelse med IFRS 5 og goodwill hvor indregning ophørte i løbet af regnskabsperioden uden at den tidligere var medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for salg  Tab ved værdiforringelse som blev indregnet i løbet af regnskabs perioden i overensstemmelse med IAS 36 efter IAS 36 skal der gives oplysninger om goodwills genindvindingsværdi og værdifor ringelse i tillæg til dette krav  Valutaforskelle der opstår i løbet af regnskabsperioden i over ensstemmelse med IAS 21  Eventuelle andre ændringer i den regnskabsmæssige værdi i løbet af regnskabsperioden  Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse ved regnskabsperiodens afslutning: 
	Sidetal afsnitEn afstemning af goodwills regnskabsmæssige værdi i begyndelsen og slutningen af regnskabsperioden der særskilt viser følgende  Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse i starten af regnskabsperioden  Yderligere goodwill der er indregnet i løbet af regnskabsperio den bortset fra goodwill der er indregnet i en afhændelses gruppe som ved overtagelsen opfylder kriterierne for bestemt for salg i overensstemmelse med IFRS 5  Reguleringer inden for tolv måneder fra overtagelsestidspunktet som følge af efterfølgende indregning af udskudte skatteaktiver i løbet af regnskabsperioden i overensstemmelse med IFRS 367 og IAS 1268  Goodwill der er medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for salg i overensstemmelse med IFRS 5 og goodwill hvor indregning ophørte i løbet af regnskabsperioden uden at den tidligere var medregnet i en afhændelsesgruppe bestemt for salg  Tab ved værdiforringelse som blev indregnet i løbet af regnskabs perioden i overensstemmelse med IAS 36 efter IAS 36 skal der gives oplysninger om goodwills genindvindingsværdi og værdifor ringelse i tillæg til dette krav  Valutaforskelle der opstår i løbet af regnskabsperioden i over ensstemmelse med IAS 21  Eventuelle andre ændringer i den regnskabsmæssige værdi i løbet af regnskabsperioden  Bruttobeløbet og akkumulerede tab ved værdiforringelse ved regnskabsperiodens afslutning: 
	JaDen beløbsmæssige størrelse af og forklaring på eventuelle gevinster eller tab der er indregnet i den aktuelle regnskabsperiode som både  Vedrører identificerbare erhvervede aktiver eller overtagne for pligtelser i forbindelse med en virksomhedssammenslutning som fandt sted i den aktuelle eller tidligere regnskabsperiode og  Er af en sådan størrelse art eller hyppighed at det er relevant at oplyse herom for at opnå en forståelse af den sammensluttede virksomheds indtjening: 
	NejDen beløbsmæssige størrelse af og forklaring på eventuelle gevinster eller tab der er indregnet i den aktuelle regnskabsperiode som både  Vedrører identificerbare erhvervede aktiver eller overtagne for pligtelser i forbindelse med en virksomhedssammenslutning som fandt sted i den aktuelle eller tidligere regnskabsperiode og  Er af en sådan størrelse art eller hyppighed at det er relevant at oplyse herom for at opnå en forståelse af den sammensluttede virksomheds indtjening: 
	Ikke rele vantDen beløbsmæssige størrelse af og forklaring på eventuelle gevinster eller tab der er indregnet i den aktuelle regnskabsperiode som både  Vedrører identificerbare erhvervede aktiver eller overtagne for pligtelser i forbindelse med en virksomhedssammenslutning som fandt sted i den aktuelle eller tidligere regnskabsperiode og  Er af en sådan størrelse art eller hyppighed at det er relevant at oplyse herom for at opnå en forståelse af den sammensluttede virksomheds indtjening: 
	BemærkningerDen beløbsmæssige størrelse af og forklaring på eventuelle gevinster eller tab der er indregnet i den aktuelle regnskabsperiode som både  Vedrører identificerbare erhvervede aktiver eller overtagne for pligtelser i forbindelse med en virksomhedssammenslutning som fandt sted i den aktuelle eller tidligere regnskabsperiode og  Er af en sådan størrelse art eller hyppighed at det er relevant at oplyse herom for at opnå en forståelse af den sammensluttede virksomheds indtjening: 
	Sidetal afsnitDen beløbsmæssige størrelse af og forklaring på eventuelle gevinster eller tab der er indregnet i den aktuelle regnskabsperiode som både  Vedrører identificerbare erhvervede aktiver eller overtagne for pligtelser i forbindelse med en virksomhedssammenslutning som fandt sted i den aktuelle eller tidligere regnskabsperiode og  Er af en sådan størrelse art eller hyppighed at det er relevant at oplyse herom for at opnå en forståelse af den sammensluttede virksomheds indtjening: 
	JaHvis de i IFRS 3 og andre regnskabsstandarder krævede oplysninger ikke er tilstrækkelige til at regnskabsbrugere kan vurdere arten og den økonomiske virkning af en virksomhedssammenslutning i det aktuelle regnskabsår eller reguleringer i det aktuelle regnskabsår vedrørende virksomhedssammen slutninger i foregående regnskabsår skal virksomheden give yderligere op lysninger: 
	NejHvis de i IFRS 3 og andre regnskabsstandarder krævede oplysninger ikke er tilstrækkelige til at regnskabsbrugere kan vurdere arten og den økonomiske virkning af en virksomhedssammenslutning i det aktuelle regnskabsår eller reguleringer i det aktuelle regnskabsår vedrørende virksomhedssammen slutninger i foregående regnskabsår skal virksomheden give yderligere op lysninger: 
	Ikke rele vantHvis de i IFRS 3 og andre regnskabsstandarder krævede oplysninger ikke er tilstrækkelige til at regnskabsbrugere kan vurdere arten og den økonomiske virkning af en virksomhedssammenslutning i det aktuelle regnskabsår eller reguleringer i det aktuelle regnskabsår vedrørende virksomhedssammen slutninger i foregående regnskabsår skal virksomheden give yderligere op lysninger: 
	BemærkningerHvis de i IFRS 3 og andre regnskabsstandarder krævede oplysninger ikke er tilstrækkelige til at regnskabsbrugere kan vurdere arten og den økonomiske virkning af en virksomhedssammenslutning i det aktuelle regnskabsår eller reguleringer i det aktuelle regnskabsår vedrørende virksomhedssammen slutninger i foregående regnskabsår skal virksomheden give yderligere op lysninger: 
	Sidetal afsnitHvis de i IFRS 3 og andre regnskabsstandarder krævede oplysninger ikke er tilstrækkelige til at regnskabsbrugere kan vurdere arten og den økonomiske virkning af en virksomhedssammenslutning i det aktuelle regnskabsår eller reguleringer i det aktuelle regnskabsår vedrørende virksomhedssammen slutninger i foregående regnskabsår skal virksomheden give yderligere op lysninger: 
	JaFølgende oplysninger skal gives vedrørende dagsværdier for finansielle in strumenter  Har virksomheden givet oplysninger som gør det muligt for brugerne af virksomhedens delårsregnskab at vurdere følgende  Værdiansættelsesmetoder og input som anvendes til at opgøre dagsværdi for aktiver og forpligtelser der på tilbagevendende el ler ikketilbagevendende grundlag måles til dagsværdi i balancen efter første indregning  Effekten af målingerne på resultatet eller anden totalindkomst for perioden når det drejer sig om tilbagevendende dagsværdimålin ger hvor der anvendes væsentlige ikkeobserverbare input ni veau 3: 
	NejFølgende oplysninger skal gives vedrørende dagsværdier for finansielle in strumenter  Har virksomheden givet oplysninger som gør det muligt for brugerne af virksomhedens delårsregnskab at vurdere følgende  Værdiansættelsesmetoder og input som anvendes til at opgøre dagsværdi for aktiver og forpligtelser der på tilbagevendende el ler ikketilbagevendende grundlag måles til dagsværdi i balancen efter første indregning  Effekten af målingerne på resultatet eller anden totalindkomst for perioden når det drejer sig om tilbagevendende dagsværdimålin ger hvor der anvendes væsentlige ikkeobserverbare input ni veau 3: 
	Ikke rele vantFølgende oplysninger skal gives vedrørende dagsværdier for finansielle in strumenter  Har virksomheden givet oplysninger som gør det muligt for brugerne af virksomhedens delårsregnskab at vurdere følgende  Værdiansættelsesmetoder og input som anvendes til at opgøre dagsværdi for aktiver og forpligtelser der på tilbagevendende el ler ikketilbagevendende grundlag måles til dagsværdi i balancen efter første indregning  Effekten af målingerne på resultatet eller anden totalindkomst for perioden når det drejer sig om tilbagevendende dagsværdimålin ger hvor der anvendes væsentlige ikkeobserverbare input ni veau 3: 
	BemærkningerFølgende oplysninger skal gives vedrørende dagsværdier for finansielle in strumenter  Har virksomheden givet oplysninger som gør det muligt for brugerne af virksomhedens delårsregnskab at vurdere følgende  Værdiansættelsesmetoder og input som anvendes til at opgøre dagsværdi for aktiver og forpligtelser der på tilbagevendende el ler ikketilbagevendende grundlag måles til dagsværdi i balancen efter første indregning  Effekten af målingerne på resultatet eller anden totalindkomst for perioden når det drejer sig om tilbagevendende dagsværdimålin ger hvor der anvendes væsentlige ikkeobserverbare input ni veau 3: 
	Sidetal afsnitFølgende oplysninger skal gives vedrørende dagsværdier for finansielle in strumenter  Har virksomheden givet oplysninger som gør det muligt for brugerne af virksomhedens delårsregnskab at vurdere følgende  Værdiansættelsesmetoder og input som anvendes til at opgøre dagsværdi for aktiver og forpligtelser der på tilbagevendende el ler ikketilbagevendende grundlag måles til dagsværdi i balancen efter første indregning  Effekten af målingerne på resultatet eller anden totalindkomst for perioden når det drejer sig om tilbagevendende dagsværdimålin ger hvor der anvendes væsentlige ikkeobserverbare input ni veau 3: 
	JaHar virksomheden for at opfylde formålet i IFRS 1391 overvejet føl gende  Det detaljeringsniveau der er nødvendigt for at opfylde oplys ningskravene  Hvor stor vægt der skal lægges på de forskellige krav  Graden af aggregering eller opsplitning  Hvorvidt regnskabsbrugerne har behov for yderligere oplysninger for at kunne vurdere de kvantitative oplysninger: 
	NejHar virksomheden for at opfylde formålet i IFRS 1391 overvejet føl gende  Det detaljeringsniveau der er nødvendigt for at opfylde oplys ningskravene  Hvor stor vægt der skal lægges på de forskellige krav  Graden af aggregering eller opsplitning  Hvorvidt regnskabsbrugerne har behov for yderligere oplysninger for at kunne vurdere de kvantitative oplysninger: 
	Ikke rele vantHar virksomheden for at opfylde formålet i IFRS 1391 overvejet føl gende  Det detaljeringsniveau der er nødvendigt for at opfylde oplys ningskravene  Hvor stor vægt der skal lægges på de forskellige krav  Graden af aggregering eller opsplitning  Hvorvidt regnskabsbrugerne har behov for yderligere oplysninger for at kunne vurdere de kvantitative oplysninger: 
	BemærkningerHar virksomheden for at opfylde formålet i IFRS 1391 overvejet føl gende  Det detaljeringsniveau der er nødvendigt for at opfylde oplys ningskravene  Hvor stor vægt der skal lægges på de forskellige krav  Graden af aggregering eller opsplitning  Hvorvidt regnskabsbrugerne har behov for yderligere oplysninger for at kunne vurdere de kvantitative oplysninger: 
	Sidetal afsnitHar virksomheden for at opfylde formålet i IFRS 1391 overvejet føl gende  Det detaljeringsniveau der er nødvendigt for at opfylde oplys ningskravene  Hvor stor vægt der skal lægges på de forskellige krav  Graden af aggregering eller opsplitning  Hvorvidt regnskabsbrugerne har behov for yderligere oplysninger for at kunne vurdere de kvantitative oplysninger: 
	JaEr der for hver kategori af aktiver og forpligtelser der efter første ind regning måles til dagsværdi i balancen som minimum oplyst følgende  For tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger dagsværdien ved slutningen af regnskabsperioden  For ikketilbagevendende dagsværdimålinger årsagen til målin gen  For tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger niveauet i dagsværdihierarkiet inden for hvilket dagsværdimålin gerne er kategoriseret i deres helhed niveau 1 2 eller 3  For aktiver og forpligtelser på balancedagen der tilbagevendende måles til dagsværdi oplyses om eventuelle overførsler mellem ni veau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet årsagerne til disse over førsler virksomhedens praksis for fastlæggelse af hvornår over førsler mellem niveauerne anses for at have fundet sted jf IFRS 1395 Overførsler til de enkelte niveauer skal oplyses og omtales separat fra overførsler fra de enkelte niveauer: 
	NejEr der for hver kategori af aktiver og forpligtelser der efter første ind regning måles til dagsværdi i balancen som minimum oplyst følgende  For tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger dagsværdien ved slutningen af regnskabsperioden  For ikketilbagevendende dagsværdimålinger årsagen til målin gen  For tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger niveauet i dagsværdihierarkiet inden for hvilket dagsværdimålin gerne er kategoriseret i deres helhed niveau 1 2 eller 3  For aktiver og forpligtelser på balancedagen der tilbagevendende måles til dagsværdi oplyses om eventuelle overførsler mellem ni veau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet årsagerne til disse over førsler virksomhedens praksis for fastlæggelse af hvornår over førsler mellem niveauerne anses for at have fundet sted jf IFRS 1395 Overførsler til de enkelte niveauer skal oplyses og omtales separat fra overførsler fra de enkelte niveauer: 
	BemærkningerHvis de oplysninger som er givet i overensstemmelse med denne stan dard og andre IFRSstandarder ikke er tilstrækkelige til at opfylde for målet i IFRS 1391 skal der gives de yderligere oplysninger der er nød vendige for at opfylde disse krav: 
	Ikke rele vantEr der for hver kategori af aktiver og forpligtelser der efter første ind regning måles til dagsværdi i balancen som minimum oplyst følgende  For tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger dagsværdien ved slutningen af regnskabsperioden  For ikketilbagevendende dagsværdimålinger årsagen til målin gen  For tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger niveauet i dagsværdihierarkiet inden for hvilket dagsværdimålin gerne er kategoriseret i deres helhed niveau 1 2 eller 3  For aktiver og forpligtelser på balancedagen der tilbagevendende måles til dagsværdi oplyses om eventuelle overførsler mellem ni veau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet årsagerne til disse over førsler virksomhedens praksis for fastlæggelse af hvornår over førsler mellem niveauerne anses for at have fundet sted jf IFRS 1395 Overførsler til de enkelte niveauer skal oplyses og omtales separat fra overførsler fra de enkelte niveauer: 
	Sidetal afsnitHvis de oplysninger som er givet i overensstemmelse med denne stan dard og andre IFRSstandarder ikke er tilstrækkelige til at opfylde for målet i IFRS 1391 skal der gives de yderligere oplysninger der er nød vendige for at opfylde disse krav: 
	BemærkningerEr der for hver kategori af aktiver og forpligtelser der efter første ind regning måles til dagsværdi i balancen som minimum oplyst følgende  For tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger dagsværdien ved slutningen af regnskabsperioden  For ikketilbagevendende dagsværdimålinger årsagen til målin gen  For tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger niveauet i dagsværdihierarkiet inden for hvilket dagsværdimålin gerne er kategoriseret i deres helhed niveau 1 2 eller 3  For aktiver og forpligtelser på balancedagen der tilbagevendende måles til dagsværdi oplyses om eventuelle overførsler mellem ni veau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet årsagerne til disse over førsler virksomhedens praksis for fastlæggelse af hvornår over førsler mellem niveauerne anses for at have fundet sted jf IFRS 1395 Overførsler til de enkelte niveauer skal oplyses og omtales separat fra overførsler fra de enkelte niveauer: 
	Sidetal afsnitEr der for hver kategori af aktiver og forpligtelser der efter første ind regning måles til dagsværdi i balancen som minimum oplyst følgende  For tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger dagsværdien ved slutningen af regnskabsperioden  For ikketilbagevendende dagsværdimålinger årsagen til målin gen  For tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger niveauet i dagsværdihierarkiet inden for hvilket dagsværdimålin gerne er kategoriseret i deres helhed niveau 1 2 eller 3  For aktiver og forpligtelser på balancedagen der tilbagevendende måles til dagsværdi oplyses om eventuelle overførsler mellem ni veau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet årsagerne til disse over førsler virksomhedens praksis for fastlæggelse af hvornår over førsler mellem niveauerne anses for at have fundet sted jf IFRS 1395 Overførsler til de enkelte niveauer skal oplyses og omtales separat fra overførsler fra de enkelte niveauer: 
	JaFor tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger kate goriseret i niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af værdiansættelsesmetoder og input der er an vendt til måling af dagsværdien  Ved ændringer af værdiansættelsesmetode fx skift fra markeds metoden til indkomstmetoden eller brug af en ekstra værdiansæt telsesmetode skal oplyses om ændringen og årsagen hertil: 
	NejFor tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger kate goriseret i niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af værdiansættelsesmetoder og input der er an vendt til måling af dagsværdien  Ved ændringer af værdiansættelsesmetode fx skift fra markeds metoden til indkomstmetoden eller brug af en ekstra værdiansæt telsesmetode skal oplyses om ændringen og årsagen hertil: 
	Ikke rele vantFor tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger kate goriseret i niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af værdiansættelsesmetoder og input der er an vendt til måling af dagsværdien  Ved ændringer af værdiansættelsesmetode fx skift fra markeds metoden til indkomstmetoden eller brug af en ekstra værdiansæt telsesmetode skal oplyses om ændringen og årsagen hertil: 
	BemærkningerFor tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger kate goriseret i niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af værdiansættelsesmetoder og input der er an vendt til måling af dagsværdien  Ved ændringer af værdiansættelsesmetode fx skift fra markeds metoden til indkomstmetoden eller brug af en ekstra værdiansæt telsesmetode skal oplyses om ændringen og årsagen hertil: 
	Sidetal afsnitFor tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger kate goriseret i niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af værdiansættelsesmetoder og input der er an vendt til måling af dagsværdien  Ved ændringer af værdiansættelsesmetode fx skift fra markeds metoden til indkomstmetoden eller brug af en ekstra værdiansæt telsesmetode skal oplyses om ændringen og årsagen hertil: 
	JaFor dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  Kvantitative oplysninger om de væsentlige ikkeobserverbare in put anvendt i forbindelse med dagsværdimålingen Virksomhe den skal ikke frembringe kvantitative oplysninger for at opfylde dette oplysningskrav når virksomheden ikke har udviklet ikkeob serverbare input til brug for dagsværdimålingen fx når en virk somhed anvender priser fra tidligere transaktioner eller prisfast sættelsesoplysninger fra tredjepart uden regulering Virksomhe den kan dog ikke undlade kvantitative oplysninger om ikkeobser verbare input som er væsentlige for dagsværdimålingen og som er umiddelbart tilgængelig for virksomheden: 
	NejFor dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  Kvantitative oplysninger om de væsentlige ikkeobserverbare in put anvendt i forbindelse med dagsværdimålingen Virksomhe den skal ikke frembringe kvantitative oplysninger for at opfylde dette oplysningskrav når virksomheden ikke har udviklet ikkeob serverbare input til brug for dagsværdimålingen fx når en virk somhed anvender priser fra tidligere transaktioner eller prisfast sættelsesoplysninger fra tredjepart uden regulering Virksomhe den kan dog ikke undlade kvantitative oplysninger om ikkeobser verbare input som er væsentlige for dagsværdimålingen og som er umiddelbart tilgængelig for virksomheden: 
	Ikke rele vantFor dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  Kvantitative oplysninger om de væsentlige ikkeobserverbare in put anvendt i forbindelse med dagsværdimålingen Virksomhe den skal ikke frembringe kvantitative oplysninger for at opfylde dette oplysningskrav når virksomheden ikke har udviklet ikkeob serverbare input til brug for dagsværdimålingen fx når en virk somhed anvender priser fra tidligere transaktioner eller prisfast sættelsesoplysninger fra tredjepart uden regulering Virksomhe den kan dog ikke undlade kvantitative oplysninger om ikkeobser verbare input som er væsentlige for dagsværdimålingen og som er umiddelbart tilgængelig for virksomheden: 
	BemærkningerFor dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  Kvantitative oplysninger om de væsentlige ikkeobserverbare in put anvendt i forbindelse med dagsværdimålingen Virksomhe den skal ikke frembringe kvantitative oplysninger for at opfylde dette oplysningskrav når virksomheden ikke har udviklet ikkeob serverbare input til brug for dagsværdimålingen fx når en virk somhed anvender priser fra tidligere transaktioner eller prisfast sættelsesoplysninger fra tredjepart uden regulering Virksomhe den kan dog ikke undlade kvantitative oplysninger om ikkeobser verbare input som er væsentlige for dagsværdimålingen og som er umiddelbart tilgængelig for virksomheden: 
	Sidetal afsnitFor dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  Kvantitative oplysninger om de væsentlige ikkeobserverbare in put anvendt i forbindelse med dagsværdimålingen Virksomhe den skal ikke frembringe kvantitative oplysninger for at opfylde dette oplysningskrav når virksomheden ikke har udviklet ikkeob serverbare input til brug for dagsværdimålingen fx når en virk somhed anvender priser fra tidligere transaktioner eller prisfast sættelsesoplysninger fra tredjepart uden regulering Virksomhe den kan dog ikke undlade kvantitative oplysninger om ikkeobser verbare input som er væsentlige for dagsværdimålingen og som er umiddelbart tilgængelig for virksomheden: 
	JaFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet En afstemning af primotil ultimosaldi med sær skilt præsentation af periodens ændringer i relation til  Periodens samlede gevinst eller tab og den linjer i resultatopgø relsen hvor disse gevinster eller tab er indregnet  Periodens samlede gevinst eller tab indregnet i anden totalind komst og den linjer i anden totalindkomst hvor disse gevinster eller tab er indregnet  Køb salg udstedelser og indfrielser hver type ændring vises sær skilt  Eventuelle overførsler til eller fra niveau 3 i dagsværdihierarkiet årsagerne til disse overførsler og virksomhedens praksis for fast læggelse af hvornår overførsler mellem niveauerne anses for at have fundet sted jf IFRS 1395 Overførsler til niveau 3 skal op lyses og forklares separat fra overførsler fra niveau 3: 
	NejFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet En afstemning af primotil ultimosaldi med sær skilt præsentation af periodens ændringer i relation til  Periodens samlede gevinst eller tab og den linjer i resultatopgø relsen hvor disse gevinster eller tab er indregnet  Periodens samlede gevinst eller tab indregnet i anden totalind komst og den linjer i anden totalindkomst hvor disse gevinster eller tab er indregnet  Køb salg udstedelser og indfrielser hver type ændring vises sær skilt  Eventuelle overførsler til eller fra niveau 3 i dagsværdihierarkiet årsagerne til disse overførsler og virksomhedens praksis for fast læggelse af hvornår overførsler mellem niveauerne anses for at have fundet sted jf IFRS 1395 Overførsler til niveau 3 skal op lyses og forklares separat fra overførsler fra niveau 3: 
	JaFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  Periodens samlede gevinst eller tab der er indeholdt i det resul tat som kan henføres til ændringen i urealiserede gevinster eller tab vedrørende de aktiver og forpligtelser nævnt i IFRS 1393ei på balancedagen og den særskilte linjer i resultat opgørelsen hvor de urealiserede gevinster eller tab indregnes: 
	Ikke rele vantFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet En afstemning af primotil ultimosaldi med sær skilt præsentation af periodens ændringer i relation til  Periodens samlede gevinst eller tab og den linjer i resultatopgø relsen hvor disse gevinster eller tab er indregnet  Periodens samlede gevinst eller tab indregnet i anden totalind komst og den linjer i anden totalindkomst hvor disse gevinster eller tab er indregnet  Køb salg udstedelser og indfrielser hver type ændring vises sær skilt  Eventuelle overførsler til eller fra niveau 3 i dagsværdihierarkiet årsagerne til disse overførsler og virksomhedens praksis for fast læggelse af hvornår overførsler mellem niveauerne anses for at have fundet sted jf IFRS 1395 Overførsler til niveau 3 skal op lyses og forklares separat fra overførsler fra niveau 3: 
	NejFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  Periodens samlede gevinst eller tab der er indeholdt i det resul tat som kan henføres til ændringen i urealiserede gevinster eller tab vedrørende de aktiver og forpligtelser nævnt i IFRS 1393ei på balancedagen og den særskilte linjer i resultat opgørelsen hvor de urealiserede gevinster eller tab indregnes: 
	BemærkningerFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet En afstemning af primotil ultimosaldi med sær skilt præsentation af periodens ændringer i relation til  Periodens samlede gevinst eller tab og den linjer i resultatopgø relsen hvor disse gevinster eller tab er indregnet  Periodens samlede gevinst eller tab indregnet i anden totalind komst og den linjer i anden totalindkomst hvor disse gevinster eller tab er indregnet  Køb salg udstedelser og indfrielser hver type ændring vises sær skilt  Eventuelle overførsler til eller fra niveau 3 i dagsværdihierarkiet årsagerne til disse overførsler og virksomhedens praksis for fast læggelse af hvornår overførsler mellem niveauerne anses for at have fundet sted jf IFRS 1395 Overførsler til niveau 3 skal op lyses og forklares separat fra overførsler fra niveau 3: 
	Ikke rele vantFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  Periodens samlede gevinst eller tab der er indeholdt i det resul tat som kan henføres til ændringen i urealiserede gevinster eller tab vedrørende de aktiver og forpligtelser nævnt i IFRS 1393ei på balancedagen og den særskilte linjer i resultat opgørelsen hvor de urealiserede gevinster eller tab indregnes: 
	Sidetal afsnitFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet En afstemning af primotil ultimosaldi med sær skilt præsentation af periodens ændringer i relation til  Periodens samlede gevinst eller tab og den linjer i resultatopgø relsen hvor disse gevinster eller tab er indregnet  Periodens samlede gevinst eller tab indregnet i anden totalind komst og den linjer i anden totalindkomst hvor disse gevinster eller tab er indregnet  Køb salg udstedelser og indfrielser hver type ændring vises sær skilt  Eventuelle overførsler til eller fra niveau 3 i dagsværdihierarkiet årsagerne til disse overførsler og virksomhedens praksis for fast læggelse af hvornår overførsler mellem niveauerne anses for at have fundet sted jf IFRS 1395 Overførsler til niveau 3 skal op lyses og forklares separat fra overførsler fra niveau 3: 
	BemærkningerFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  Periodens samlede gevinst eller tab der er indeholdt i det resul tat som kan henføres til ændringen i urealiserede gevinster eller tab vedrørende de aktiver og forpligtelser nævnt i IFRS 1393ei på balancedagen og den særskilte linjer i resultat opgørelsen hvor de urealiserede gevinster eller tab indregnes: 
	Sidetal afsnitFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  Periodens samlede gevinst eller tab der er indeholdt i det resul tat som kan henføres til ændringen i urealiserede gevinster eller tab vedrørende de aktiver og forpligtelser nævnt i IFRS 1393ei på balancedagen og den særskilte linjer i resultat opgørelsen hvor de urealiserede gevinster eller tab indregnes: 
	JaFor tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger kate goriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af virksomhedens værdiansættelsesproces herun der for eksempel hvordan en virksomhed fastsætter værdiansæt telsespolitikker og procedurer analyserer ændringer i dagsvær dimålinger fra periode til periode mv: 
	NejFor tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger kate goriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af virksomhedens værdiansættelsesproces herun der for eksempel hvordan en virksomhed fastsætter værdiansæt telsespolitikker og procedurer analyserer ændringer i dagsvær dimålinger fra periode til periode mv: 
	Ikke rele vantFor tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger kate goriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af virksomhedens værdiansættelsesproces herun der for eksempel hvordan en virksomhed fastsætter værdiansæt telsespolitikker og procedurer analyserer ændringer i dagsvær dimålinger fra periode til periode mv: 
	BemærkningerFor tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger kate goriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af virksomhedens værdiansættelsesproces herun der for eksempel hvordan en virksomhed fastsætter værdiansæt telsespolitikker og procedurer analyserer ændringer i dagsvær dimålinger fra periode til periode mv: 
	Sidetal afsnitFor tilbagevendende og ikketilbagevendende dagsværdimålinger kate goriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af virksomhedens værdiansættelsesproces herun der for eksempel hvordan en virksomhed fastsætter værdiansæt telsespolitikker og procedurer analyserer ændringer i dagsvær dimålinger fra periode til periode mv: 
	JaFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af dagsværdimålingens følsomhed over for ændrin ger i ikkeobserverbare input for alle sådanne målinger hvis en ændring i disse input til et andet beløb kan resultere i en væsentlig højere eller lavere dagsværdimåling: 
	NejFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af dagsværdimålingens følsomhed over for ændrin ger i ikkeobserverbare input for alle sådanne målinger hvis en ændring i disse input til et andet beløb kan resultere i en væsentlig højere eller lavere dagsværdimåling: 
	Ikke rele vantFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af dagsværdimålingens følsomhed over for ændrin ger i ikkeobserverbare input for alle sådanne målinger hvis en ændring i disse input til et andet beløb kan resultere i en væsentlig højere eller lavere dagsværdimåling: 
	BemærkningerFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af dagsværdimålingens følsomhed over for ændrin ger i ikkeobserverbare input for alle sådanne målinger hvis en ændring i disse input til et andet beløb kan resultere i en væsentlig højere eller lavere dagsværdimåling: 
	Sidetal afsnitFor tilbagevendende dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet  En beskrivelse af dagsværdimålingens følsomhed over for ændrin ger i ikkeobserverbare input for alle sådanne målinger hvis en ændring i disse input til et andet beløb kan resultere i en væsentlig højere eller lavere dagsværdimåling: 
	Ja Hvis der er indbyrdes sammenhænge mellem disse input og andre ikkeobserverbare input der anvendes i dagsværdimålingen skal disse sammenhænge beskrives tillige med en beskrivelse af hvor dan de kan forøge eller mindske virkningen af ændringer i de ikke observerbare input på dagsværdimålingen Beskrivelsen af føl somheden skal som minimum omfatte de ikkeobserverbare input som er oplyst i IFRS 1393d: 
	Nej Hvis der er indbyrdes sammenhænge mellem disse input og andre ikkeobserverbare input der anvendes i dagsværdimålingen skal disse sammenhænge beskrives tillige med en beskrivelse af hvor dan de kan forøge eller mindske virkningen af ændringer i de ikke observerbare input på dagsværdimålingen Beskrivelsen af føl somheden skal som minimum omfatte de ikkeobserverbare input som er oplyst i IFRS 1393d: 
	Ikke rele vant Hvis der er indbyrdes sammenhænge mellem disse input og andre ikkeobserverbare input der anvendes i dagsværdimålingen skal disse sammenhænge beskrives tillige med en beskrivelse af hvor dan de kan forøge eller mindske virkningen af ændringer i de ikke observerbare input på dagsværdimålingen Beskrivelsen af føl somheden skal som minimum omfatte de ikkeobserverbare input som er oplyst i IFRS 1393d: 
	Bemærkninger Hvis der er indbyrdes sammenhænge mellem disse input og andre ikkeobserverbare input der anvendes i dagsværdimålingen skal disse sammenhænge beskrives tillige med en beskrivelse af hvor dan de kan forøge eller mindske virkningen af ændringer i de ikke observerbare input på dagsværdimålingen Beskrivelsen af føl somheden skal som minimum omfatte de ikkeobserverbare input som er oplyst i IFRS 1393d: 
	Sidetal afsnit Hvis der er indbyrdes sammenhænge mellem disse input og andre ikkeobserverbare input der anvendes i dagsværdimålingen skal disse sammenhænge beskrives tillige med en beskrivelse af hvor dan de kan forøge eller mindske virkningen af ændringer i de ikke observerbare input på dagsværdimålingen Beskrivelsen af føl somheden skal som minimum omfatte de ikkeobserverbare input som er oplyst i IFRS 1393d: 
	Bemærkninger For finansielle aktiver og finansielle forpligtelser hvor ændring af en eller flere af de ikkeobserverbare input for at afspejle rimeligt sandsynlige alternative forudsætninger ville ændre dagsværdi væsentligt Oplysning om dette og om virkningen af disse ændrin ger: 
	Sidetal afsnit For finansielle aktiver og finansielle forpligtelser hvor ændring af en eller flere af de ikkeobserverbare input for at afspejle rimeligt sandsynlige alternative forudsætninger ville ændre dagsværdi væsentligt Oplysning om dette og om virkningen af disse ændrin ger: 
	Ja Det skal oplyses hvordan virkningen af en ændring som er fore taget for at afspejle en rimelig sandsynlig alternativ forudsætning er beregnet Til det formål skal væsentlighed vurderes i forhold til resultatet og de samlede aktiver eller forpligtelser eller hvis der er ændringer i dagsværdien som indregnes i anden totalind komst den samlede egenkapital: 
	Nej Det skal oplyses hvordan virkningen af en ændring som er fore taget for at afspejle en rimelig sandsynlig alternativ forudsætning er beregnet Til det formål skal væsentlighed vurderes i forhold til resultatet og de samlede aktiver eller forpligtelser eller hvis der er ændringer i dagsværdien som indregnes i anden totalind komst den samlede egenkapital: 
	Ikke rele vant Det skal oplyses hvordan virkningen af en ændring som er fore taget for at afspejle en rimelig sandsynlig alternativ forudsætning er beregnet Til det formål skal væsentlighed vurderes i forhold til resultatet og de samlede aktiver eller forpligtelser eller hvis der er ændringer i dagsværdien som indregnes i anden totalind komst den samlede egenkapital: 
	Bemærkninger Det skal oplyses hvordan virkningen af en ændring som er fore taget for at afspejle en rimelig sandsynlig alternativ forudsætning er beregnet Til det formål skal væsentlighed vurderes i forhold til resultatet og de samlede aktiver eller forpligtelser eller hvis der er ændringer i dagsværdien som indregnes i anden totalind komst den samlede egenkapital: 
	Sidetal afsnit Det skal oplyses hvordan virkningen af en ændring som er fore taget for at afspejle en rimelig sandsynlig alternativ forudsætning er beregnet Til det formål skal væsentlighed vurderes i forhold til resultatet og de samlede aktiver eller forpligtelser eller hvis der er ændringer i dagsværdien som indregnes i anden totalind komst den samlede egenkapital: 
	JaHar virksomheden fastlagt hensigtsmæssige kategorier af aktiver og forpligtelser på grundlag af følgende  Aktivets eller forpligtelsens art karakteristika og risici  Niveauet i dagsværdihierarkiet hvor dagsværdimålingen er place ret: 
	NejHar virksomheden fastlagt hensigtsmæssige kategorier af aktiver og forpligtelser på grundlag af følgende  Aktivets eller forpligtelsens art karakteristika og risici  Niveauet i dagsværdihierarkiet hvor dagsværdimålingen er place ret: 
	Ikke rele vantHar virksomheden fastlagt hensigtsmæssige kategorier af aktiver og forpligtelser på grundlag af følgende  Aktivets eller forpligtelsens art karakteristika og risici  Niveauet i dagsværdihierarkiet hvor dagsværdimålingen er place ret: 
	BemærkningerHar virksomheden fastlagt hensigtsmæssige kategorier af aktiver og forpligtelser på grundlag af følgende  Aktivets eller forpligtelsens art karakteristika og risici  Niveauet i dagsværdihierarkiet hvor dagsværdimålingen er place ret: 
	Sidetal afsnitHar virksomheden fastlagt hensigtsmæssige kategorier af aktiver og forpligtelser på grundlag af følgende  Aktivets eller forpligtelsens art karakteristika og risici  Niveauet i dagsværdihierarkiet hvor dagsværdimålingen er place ret: 
	JaEr der givet tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre afstemning til de særskilte linjer i balancen Hvis en anden IFRS specificerer en kategori for et aktiv eller en forpligtelse kan virksomheden anvende denne ka tegori til at give de oplysninger der kræves i denne standard hvis denne kategori opfylder kravene: 
	NejEr der givet tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre afstemning til de særskilte linjer i balancen Hvis en anden IFRS specificerer en kategori for et aktiv eller en forpligtelse kan virksomheden anvende denne ka tegori til at give de oplysninger der kræves i denne standard hvis denne kategori opfylder kravene: 
	Ikke rele vantEr der givet tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre afstemning til de særskilte linjer i balancen Hvis en anden IFRS specificerer en kategori for et aktiv eller en forpligtelse kan virksomheden anvende denne ka tegori til at give de oplysninger der kræves i denne standard hvis denne kategori opfylder kravene: 
	BemærkningerEr der givet tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre afstemning til de særskilte linjer i balancen Hvis en anden IFRS specificerer en kategori for et aktiv eller en forpligtelse kan virksomheden anvende denne ka tegori til at give de oplysninger der kræves i denne standard hvis denne kategori opfylder kravene: 
	Sidetal afsnitEr der givet tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre afstemning til de særskilte linjer i balancen Hvis en anden IFRS specificerer en kategori for et aktiv eller en forpligtelse kan virksomheden anvende denne ka tegori til at give de oplysninger der kræves i denne standard hvis denne kategori opfylder kravene: 
	JaEr der oplyst om politik for hvornår overførsler mellem niveauer i dags værdihierarkiet anses for at have fundet sted i overensstemmelse med IFRS 1393 c og eiv Praksis for den tidsmæssige placering af ind regning af overførsler skal være den samme for overførsler til niveauer som for overførsler fra niveauer: 
	NejEr der oplyst om politik for hvornår overførsler mellem niveauer i dags værdihierarkiet anses for at have fundet sted i overensstemmelse med IFRS 1393 c og eiv Praksis for den tidsmæssige placering af ind regning af overførsler skal være den samme for overførsler til niveauer som for overførsler fra niveauer: 
	Ikke rele vantEr der oplyst om politik for hvornår overførsler mellem niveauer i dags værdihierarkiet anses for at have fundet sted i overensstemmelse med IFRS 1393 c og eiv Praksis for den tidsmæssige placering af ind regning af overførsler skal være den samme for overførsler til niveauer som for overførsler fra niveauer: 
	BemærkningerEr der oplyst om politik for hvornår overførsler mellem niveauer i dags værdihierarkiet anses for at have fundet sted i overensstemmelse med IFRS 1393 c og eiv Praksis for den tidsmæssige placering af ind regning af overførsler skal være den samme for overførsler til niveauer som for overførsler fra niveauer: 
	Sidetal afsnitEr der oplyst om politik for hvornår overførsler mellem niveauer i dags værdihierarkiet anses for at have fundet sted i overensstemmelse med IFRS 1393 c og eiv Praksis for den tidsmæssige placering af ind regning af overførsler skal være den samme for overførsler til niveauer som for overførsler fra niveauer: 
	JaHvis undtagelsen i IFRS 1348 er anvendt Er dette oplyst: 
	NejHvis undtagelsen i IFRS 1348 er anvendt Er dette oplyst: 
	Ikke rele vantHvis undtagelsen i IFRS 1348 er anvendt Er dette oplyst: 
	BemærkningerHvis undtagelsen i IFRS 1348 er anvendt Er dette oplyst: 
	Sidetal afsnitHvis undtagelsen i IFRS 1348 er anvendt Er dette oplyst: 
	BemærkningerFor en forpligtelse målt til dagsværdi og som indeholder et ikkesepa rerbart element fra en tredjepart fx en garanti som reducerer kredit risikoen Har udsteder oplyst om eksistensen et sådant element og hvorvidt det afspejles i målingen af dagsværdien af forpligtelsen: 
	Sidetal afsnitFor en forpligtelse målt til dagsværdi og som indeholder et ikkesepa rerbart element fra en tredjepart fx en garanti som reducerer kredit risikoen Har udsteder oplyst om eksistensen et sådant element og hvorvidt det afspejles i målingen af dagsværdien af forpligtelsen: 
	BemærkningerEr de krævede kvantitative oplysninger præsenteret i tabelform eller andet format hvis det er mere hensigtsmæssigt: 
	Sidetal afsnitEr de krævede kvantitative oplysninger præsenteret i tabelform eller andet format hvis det er mere hensigtsmæssigt: 
	JaEr der for hver kategori af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser oplyst om dagsværdien af den pågældende kategori af aktiver og for pligtelser på en måde så det er muligt at sammenligne den med den regnskabsmæssige værdi  Oplysningskravet gælder ikke for finansielle aktiver og finansielle for pligtelser omfattet af undtagelsen i IFRS 729 jf nedenfor: 
	NejEr der for hver kategori af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser oplyst om dagsværdien af den pågældende kategori af aktiver og for pligtelser på en måde så det er muligt at sammenligne den med den regnskabsmæssige værdi  Oplysningskravet gælder ikke for finansielle aktiver og finansielle for pligtelser omfattet af undtagelsen i IFRS 729 jf nedenfor: 
	Ikke rele vantEr der for hver kategori af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser oplyst om dagsværdien af den pågældende kategori af aktiver og for pligtelser på en måde så det er muligt at sammenligne den med den regnskabsmæssige værdi  Oplysningskravet gælder ikke for finansielle aktiver og finansielle for pligtelser omfattet af undtagelsen i IFRS 729 jf nedenfor: 
	BemærkningerEr der for hver kategori af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser oplyst om dagsværdien af den pågældende kategori af aktiver og for pligtelser på en måde så det er muligt at sammenligne den med den regnskabsmæssige værdi  Oplysningskravet gælder ikke for finansielle aktiver og finansielle for pligtelser omfattet af undtagelsen i IFRS 729 jf nedenfor: 
	Sidetal afsnitEr der for hver kategori af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser oplyst om dagsværdien af den pågældende kategori af aktiver og for pligtelser på en måde så det er muligt at sammenligne den med den regnskabsmæssige værdi  Oplysningskravet gælder ikke for finansielle aktiver og finansielle for pligtelser omfattet af undtagelsen i IFRS 729 jf nedenfor: 
	BemærkningerEr der ved oplysning af dagsværdier foretaget en kategorisering af fi nansielle aktiver og finansielle forpligtelser og kun modregnet i det omfang deres regnskabsmæssige værdi modregnes i balancen: 
	Sidetal afsnitEr der ved oplysning af dagsværdier foretaget en kategorisering af fi nansielle aktiver og finansielle forpligtelser og kun modregnet i det omfang deres regnskabsmæssige værdi modregnes i balancen: 
	JaI de tilfælde hvor en virksomhed ikke indregner gevinsttab ved første indregning af et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse fordi dagsværdien hverken er baseret på noterede priser i et aktivt marked niveau 1 eller baseret på en værdiansættelsesmetode som kun an vender observerbare input jf IFRS 9 afsnit B512A skal virksomhe den for hver kategori af finansielle aktiver og forpligtelser oplyse om  Regnskabspraksis for indregning af forskellen mellem dagsvær dien ved første indregning og transaktionsprisen i resultatet for at afspejle ændringer i de faktorer herunder tid som markedsdel tagere ville tage i betragtning ved prisfastsættelse af aktivet eller forpligtelsen jf IFRS 9 afsnit B512Ab  Den samlede forskel der endnu ikke er indregnet i resultatet ved regnskabsårets begyndelse og slutning og en afstemning af æn dringer i denne forskel  Hvorfor virksomheden har konkluderet at transaktionsprisen ikke var det bedste bevis på dagsværdien herunder en beskrivelse af den dokumentation der understøtter dagsværdien: 
	NejI de tilfælde hvor en virksomhed ikke indregner gevinsttab ved første indregning af et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse fordi dagsværdien hverken er baseret på noterede priser i et aktivt marked niveau 1 eller baseret på en værdiansættelsesmetode som kun an vender observerbare input jf IFRS 9 afsnit B512A skal virksomhe den for hver kategori af finansielle aktiver og forpligtelser oplyse om  Regnskabspraksis for indregning af forskellen mellem dagsvær dien ved første indregning og transaktionsprisen i resultatet for at afspejle ændringer i de faktorer herunder tid som markedsdel tagere ville tage i betragtning ved prisfastsættelse af aktivet eller forpligtelsen jf IFRS 9 afsnit B512Ab  Den samlede forskel der endnu ikke er indregnet i resultatet ved regnskabsårets begyndelse og slutning og en afstemning af æn dringer i denne forskel  Hvorfor virksomheden har konkluderet at transaktionsprisen ikke var det bedste bevis på dagsværdien herunder en beskrivelse af den dokumentation der understøtter dagsværdien: 
	JaOplysninger om dagsværdi kan udelades  Hvis den regnskabsmæssige værdi er en rimelig tilnærmelse til dagsværdien eksempelvis for finansielle instrumenter såsom kortfristede tilgodehavender fra salg og leverandørgæld  For kontrakter med diskretionær overskudsdeling som beskrevet i IFRS 4 hvis dagsværdien af dette element ikke kan måles påli deligt: 
	Ikke rele vantI de tilfælde hvor en virksomhed ikke indregner gevinsttab ved første indregning af et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse fordi dagsværdien hverken er baseret på noterede priser i et aktivt marked niveau 1 eller baseret på en værdiansættelsesmetode som kun an vender observerbare input jf IFRS 9 afsnit B512A skal virksomhe den for hver kategori af finansielle aktiver og forpligtelser oplyse om  Regnskabspraksis for indregning af forskellen mellem dagsvær dien ved første indregning og transaktionsprisen i resultatet for at afspejle ændringer i de faktorer herunder tid som markedsdel tagere ville tage i betragtning ved prisfastsættelse af aktivet eller forpligtelsen jf IFRS 9 afsnit B512Ab  Den samlede forskel der endnu ikke er indregnet i resultatet ved regnskabsårets begyndelse og slutning og en afstemning af æn dringer i denne forskel  Hvorfor virksomheden har konkluderet at transaktionsprisen ikke var det bedste bevis på dagsværdien herunder en beskrivelse af den dokumentation der understøtter dagsværdien: 
	NejOplysninger om dagsværdi kan udelades  Hvis den regnskabsmæssige værdi er en rimelig tilnærmelse til dagsværdien eksempelvis for finansielle instrumenter såsom kortfristede tilgodehavender fra salg og leverandørgæld  For kontrakter med diskretionær overskudsdeling som beskrevet i IFRS 4 hvis dagsværdien af dette element ikke kan måles påli deligt: 
	BemærkningerI de tilfælde hvor en virksomhed ikke indregner gevinsttab ved første indregning af et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse fordi dagsværdien hverken er baseret på noterede priser i et aktivt marked niveau 1 eller baseret på en værdiansættelsesmetode som kun an vender observerbare input jf IFRS 9 afsnit B512A skal virksomhe den for hver kategori af finansielle aktiver og forpligtelser oplyse om  Regnskabspraksis for indregning af forskellen mellem dagsvær dien ved første indregning og transaktionsprisen i resultatet for at afspejle ændringer i de faktorer herunder tid som markedsdel tagere ville tage i betragtning ved prisfastsættelse af aktivet eller forpligtelsen jf IFRS 9 afsnit B512Ab  Den samlede forskel der endnu ikke er indregnet i resultatet ved regnskabsårets begyndelse og slutning og en afstemning af æn dringer i denne forskel  Hvorfor virksomheden har konkluderet at transaktionsprisen ikke var det bedste bevis på dagsværdien herunder en beskrivelse af den dokumentation der understøtter dagsværdien: 
	Ikke rele vantOplysninger om dagsværdi kan udelades  Hvis den regnskabsmæssige værdi er en rimelig tilnærmelse til dagsværdien eksempelvis for finansielle instrumenter såsom kortfristede tilgodehavender fra salg og leverandørgæld  For kontrakter med diskretionær overskudsdeling som beskrevet i IFRS 4 hvis dagsværdien af dette element ikke kan måles påli deligt: 
	Sidetal afsnitI de tilfælde hvor en virksomhed ikke indregner gevinsttab ved første indregning af et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse fordi dagsværdien hverken er baseret på noterede priser i et aktivt marked niveau 1 eller baseret på en værdiansættelsesmetode som kun an vender observerbare input jf IFRS 9 afsnit B512A skal virksomhe den for hver kategori af finansielle aktiver og forpligtelser oplyse om  Regnskabspraksis for indregning af forskellen mellem dagsvær dien ved første indregning og transaktionsprisen i resultatet for at afspejle ændringer i de faktorer herunder tid som markedsdel tagere ville tage i betragtning ved prisfastsættelse af aktivet eller forpligtelsen jf IFRS 9 afsnit B512Ab  Den samlede forskel der endnu ikke er indregnet i resultatet ved regnskabsårets begyndelse og slutning og en afstemning af æn dringer i denne forskel  Hvorfor virksomheden har konkluderet at transaktionsprisen ikke var det bedste bevis på dagsværdien herunder en beskrivelse af den dokumentation der understøtter dagsværdien: 
	BemærkningerOplysninger om dagsværdi kan udelades  Hvis den regnskabsmæssige værdi er en rimelig tilnærmelse til dagsværdien eksempelvis for finansielle instrumenter såsom kortfristede tilgodehavender fra salg og leverandørgæld  For kontrakter med diskretionær overskudsdeling som beskrevet i IFRS 4 hvis dagsværdien af dette element ikke kan måles påli deligt: 
	Sidetal afsnitOplysninger om dagsværdi kan udelades  Hvis den regnskabsmæssige værdi er en rimelig tilnærmelse til dagsværdien eksempelvis for finansielle instrumenter såsom kortfristede tilgodehavender fra salg og leverandørgæld  For kontrakter med diskretionær overskudsdeling som beskrevet i IFRS 4 hvis dagsværdien af dette element ikke kan måles påli deligt: 
	JaHvis oplysninger er udeladt i henhold til IFRS 729 c er der givet op lysninger som hjælper brugere af delårsregnskabet til selv at vurdere omfanget af en eventuel forskel på den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien af de finansielle aktiver og de finansielle forpligtelser her under  Det forhold at dagsværdien ikke er oplyst for disse instrumenter fordi den ikke kan måles pålideligt  En beskrivelse af de finansielle instrumenter deres regnskabs mæssige værdi og en redegørelse for hvorfor deres dagsværdi ikke kan måles pålideligt  Oplysning om markedet for de pågældende instrumenter  Oplysning om hvorvidt og hvordan virksomheden påtænker at af hænde de finansielle instrumenter  Det forhold at indregning af finansielle instrumenter hvis dags værdi tidligere ikke kunne måles pålideligt ophører den regn skabsmæssige værdi på det tidspunkt og den beløbsmæssige størrelse af den indregnede gevinst eller det indregnede tab: 
	NejHvis oplysninger er udeladt i henhold til IFRS 729 c er der givet op lysninger som hjælper brugere af delårsregnskabet til selv at vurdere omfanget af en eventuel forskel på den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien af de finansielle aktiver og de finansielle forpligtelser her under  Det forhold at dagsværdien ikke er oplyst for disse instrumenter fordi den ikke kan måles pålideligt  En beskrivelse af de finansielle instrumenter deres regnskabs mæssige værdi og en redegørelse for hvorfor deres dagsværdi ikke kan måles pålideligt  Oplysning om markedet for de pågældende instrumenter  Oplysning om hvorvidt og hvordan virksomheden påtænker at af hænde de finansielle instrumenter  Det forhold at indregning af finansielle instrumenter hvis dags værdi tidligere ikke kunne måles pålideligt ophører den regn skabsmæssige værdi på det tidspunkt og den beløbsmæssige størrelse af den indregnede gevinst eller det indregnede tab: 
	Ja47 Revision eller review: 
	Ikke rele vantHvis oplysninger er udeladt i henhold til IFRS 729 c er der givet op lysninger som hjælper brugere af delårsregnskabet til selv at vurdere omfanget af en eventuel forskel på den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien af de finansielle aktiver og de finansielle forpligtelser her under  Det forhold at dagsværdien ikke er oplyst for disse instrumenter fordi den ikke kan måles pålideligt  En beskrivelse af de finansielle instrumenter deres regnskabs mæssige værdi og en redegørelse for hvorfor deres dagsværdi ikke kan måles pålideligt  Oplysning om markedet for de pågældende instrumenter  Oplysning om hvorvidt og hvordan virksomheden påtænker at af hænde de finansielle instrumenter  Det forhold at indregning af finansielle instrumenter hvis dags værdi tidligere ikke kunne måles pålideligt ophører den regn skabsmæssige værdi på det tidspunkt og den beløbsmæssige størrelse af den indregnede gevinst eller det indregnede tab: 
	Nej47 Revision eller review: 
	BemærkningerHvis oplysninger er udeladt i henhold til IFRS 729 c er der givet op lysninger som hjælper brugere af delårsregnskabet til selv at vurdere omfanget af en eventuel forskel på den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien af de finansielle aktiver og de finansielle forpligtelser her under  Det forhold at dagsværdien ikke er oplyst for disse instrumenter fordi den ikke kan måles pålideligt  En beskrivelse af de finansielle instrumenter deres regnskabs mæssige værdi og en redegørelse for hvorfor deres dagsværdi ikke kan måles pålideligt  Oplysning om markedet for de pågældende instrumenter  Oplysning om hvorvidt og hvordan virksomheden påtænker at af hænde de finansielle instrumenter  Det forhold at indregning af finansielle instrumenter hvis dags værdi tidligere ikke kunne måles pålideligt ophører den regn skabsmæssige værdi på det tidspunkt og den beløbsmæssige størrelse af den indregnede gevinst eller det indregnede tab: 
	Ikke rele vant47 Revision eller review: 
	Sidetal afsnitHvis oplysninger er udeladt i henhold til IFRS 729 c er der givet op lysninger som hjælper brugere af delårsregnskabet til selv at vurdere omfanget af en eventuel forskel på den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien af de finansielle aktiver og de finansielle forpligtelser her under  Det forhold at dagsværdien ikke er oplyst for disse instrumenter fordi den ikke kan måles pålideligt  En beskrivelse af de finansielle instrumenter deres regnskabs mæssige værdi og en redegørelse for hvorfor deres dagsværdi ikke kan måles pålideligt  Oplysning om markedet for de pågældende instrumenter  Oplysning om hvorvidt og hvordan virksomheden påtænker at af hænde de finansielle instrumenter  Det forhold at indregning af finansielle instrumenter hvis dags værdi tidligere ikke kunne måles pålideligt ophører den regn skabsmæssige værdi på det tidspunkt og den beløbsmæssige størrelse af den indregnede gevinst eller det indregnede tab: 
	BemærkningerHvis delårsregnskabet er revideret eller der er foretaget review indgår re visors erklæring da i delårsrapporten: 
	Sidetal afsnitHvis delårsregnskabet er revideret eller der er foretaget review indgår re visors erklæring da i delårsrapporten: 
	JaEr der ikke foretaget revision eller review fremgår det da af delårsrapporten: 
	NejEr der ikke foretaget revision eller review fremgår det da af delårsrapporten: 
	Ikke rele vantEr der ikke foretaget revision eller review fremgår det da af delårsrapporten: 
	BemærkningerEr der ikke foretaget revision eller review fremgår det da af delårsrapporten: 
	Sidetal afsnitEr der ikke foretaget revision eller review fremgår det da af delårsrapporten: 
	Ja51 Generelt: 
	Nej51 Generelt: 
	Ikke rele vant51 Generelt: 
	BemærkningerFølger delårsrapport for 1 kvartal og 3 kvartal samme regler som halvårs rapporter: 
	Sidetal afsnitFølger delårsrapport for 1 kvartal og 3 kvartal samme regler som halvårs rapporter: 
	Ja52 Førstegangsanvendelse af IFRS: 
	Nej52 Førstegangsanvendelse af IFRS: 
	Ikke rele vant52 Førstegangsanvendelse af IFRS: 
	BemærkningerUdarbejdes IAS 34 delårsregnskab for en del af det første regnskabsår hvor koncernregnskabet og årsregnskabet aflægges efter IFRS opfyldes da yder ligere oplysningskrav i henhold til IFRS 132 33: 
	Sidetal afsnitUdarbejdes IAS 34 delårsregnskab for en del af det første regnskabsår hvor koncernregnskabet og årsregnskabet aflægges efter IFRS opfyldes da yder ligere oplysningskrav i henhold til IFRS 132 33: 
	optaget på et reguleret marked i Danmark oplysninger på dansk eller en: 
	guleret marked i Danmark oplysninger på dansk svensk norsk eller engelsk: 
	Offentliggøres delårsrapporten senest 3 måneder efter delårsperiodens ud: 
	Hvis finanskalenderen ændres Er ny dato for offentliggørelse af delårsrap: 
	Er der planlagt offentliggørelse til offentligheden i EU og samtidig her i lan: 
	Er der planlagt indsendelse af delårsrapporten til Erhvervsstyrelsen Finans: 
	med navne funktioner og underskrifter af alle medlemmerne af de ledelses: 
	Er det eksemplar af delårsrapporten der indberettes til Erhvervsstyrelsen: 
	Har virksomheden valgt samme præsentation af totalindkomstopgørelsen i: 
	Resultat og udvandet resultat pr aktie præsenteret i resultatopgørel: 
	med sammenligningstal for den tilsvarende årtildato periode i det fo: 
	med sammenligningstal for den tilsvarende årtildato periode i det fo_2: 
	Balance pr afslutningen af den aktuelle delårsperiode og pr afslutnin: 
	delse heraf ikke giver et retvisende billede af den sammendragne delårsrap: 
	egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse som minimum de samme: 
	Indeholder omtalen en beskrivelse af den forventede udvikling og en beskri: 
	Oplyses om særlige forhold der har påvirket aktiviteter resultat og egenka: 
	Indeholder ledelsesberetningen som minimum omtale af udviklingen i: 
	Er resultat og udvandet resultat pr aktie beregnet i overensstemmelse med: 
	årsrapport eller via henvisning til den seneste udgivne vejledning fra Finans: 
	Eventuelle ændringer i de transaktioner foretaget med nærtstående: 
	Er forventningerne præsenteret på klar og konsekvent måde gælder: 
	Er der givet oplysninger om de forudsætninger og betingelser der lig: 
	Er de foregående forventninger gentaget i den nye meddelelse for at: 
	Sikrer de målingsprocedurer der følges ved udarbejdelsen af delårsregnska: 
	Ændringer i forretningsmæssige eller økonomiske omstændigheder: 
	Manglende tilbagebetaling på lån eller misligholdelse af låneaftaler: 
	materielle aktiver aktiver opstået fra kontrakter med kunder eller an: 
	Udstedelse tilbagekøb og indløsning af obligationer aktier og andre: 
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