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ERST retningslinjer 2017

• Risikobaseret tilsyn
‒ Risiko for fejl
‒ Risikoen ved fejl -> samfundsmæssig betydning

• 130 virksomheder udtaget, heraf 30 fornyet kontroller

• 48 kontrollanter

• System – fokus på implementering nye hvidvask regler 

• Nyt – rapportering til ledelsen om intern overvågning -> undersøges nærmere 
opfølgning
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ERST retningslinjer 2017 – fokusområder 
enkeltsager
• Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis

• Værdiansættelse af aktiver, herunder påvirkning af væsentlige skøn, reaktion på risici 
og usikkerheder

• Going concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis

• Revisors skriftlige rapportering til virksomhedens øverste ledelse

• Sagsbelastning og involvering af underskrivende revisor i opgaveløsningen

• (Koncernrevision)



Revisorevent 2017

ERST retningslinjer 2017 – fokusområde 
revision af omsætning
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ERST retningslinjer 2017 – fokusområde 
værdiansættelse af aktiver påvirket af skøn
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ERST retningslinjer 2017 – fokusområde going
concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering 
og bevis
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ERST retningslinjer 2017 – fokusområde 4: 
Revisors skriftlige rapportering til øverste 
ledelse

‒ Formålet med fokusområdet er at undersøge, om ISA er anvendt i tilstrækkeligt 
omfang ved revisionsopgaver. 

‒ ISA 260, ”kommunikation med den øverste ledelse” særligt kravene i ISA 260 afsnit 
14- 16

‒ ISA 265 ”Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den 
daglige ledelse”, særligt kravene i ISA 265 afsnit 7-11.
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ERST retningslinjer 2017 – Revisors 
skriftlige rapportering til øverste ledelse
• Uddrag af Bilag 3, ”Issue Tracker” samt arbejdsprogram til gennemgang af en 

konkret revisionsopgave

• Har revisor kommunikeret om revisors ansvar til den øverste ledelse? 
‒ ISA 260, afsnit 14

• Har revisor kommunikeret en oversigt over revisionens planlagte omfang og den 
tidsmæssige placering til den øverste ledelse?
‒ ISA 260, afsnit 15
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ERST retningslinjer 2017 – Revisors 
skriftlige rapportering til øverste ledelse
• Uddrag af Bilag 3, ”Issue Tracker” samt arbejdsprogram til gennemgang af en 

konkret revisionsopgave (fortsat)

• Har revisor kommunikeret om betydelige resultater fra revisionen til den øverste 
ledelse?
‒ ISA 260, afsnit 16

• Har revisor kommunikeret til den øverste ledelse om betydelige mangler i intern 
kontrol, der er konstateret under revisionen?
‒ (Dette vil ofte være relevant at kommunikere i mindre virksomheder, hvor det er 

vanskeligt at opnå en tilstrækkelig funktionsadskillelse på nøgleområder).
‒ ISA 265, afsnit 9

• Beskriv hvorledes revisor har kommunikeret med den øverste ledelse 
(revisionsprotokollat, anden form for skriftlig rapportering).

•
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ERST retningslinjer 2017 – Revisors 
skriftlige rapportering til øverste ledelse
• Uddrag af Bilag 3, ”Issue Tracker” samt arbejdsprogram til gennemgang af en 

konkret revisionsopgave
Formål: at kontrollere, at der i relevant omfang er kommunikeret med den øverste ledelse Henvisning til

lovgivning/revisions-
standarder

C. Fokusområde - Kommunikation med den øverste ledelse
1. Har revisor kommunikeret om revisors ansvar til den øverste ledelse? ISA 260, afsnit 14
2. Har revisor kommunikeret en oversigt over revisionens planlagte omfang og den tidsmæssige placering til den øverste ledelse? ISA 260, afsnit 15

3. Har revisor kommunikeret om betydelige resultater fra revisionen til den øverste ledelse? ISA 260, afsnit 16
4. Har revisor kommunikeret til den øverste ledelse om betydelige mangler i intern kontrol, der er konstateret under revisionen?

(Dette vil ofte være relevant at kommunikere i mindre virksomheder, hvor det er vanskeligt at opnå en tilstrækkelig
funktionsadskillelse på nøgleområder).

ISA 265, afsnit 9

5. Beskriv hvorledes revisor har kommunikeret med den øverste ledelse (revisionsprotokollat, anden form for skriftlig
rapportering).
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ERST retningslinjer 2017 – fokusområde 5 
sagsbelastning og involvering af underskrivende 
revisor i sagsløsningen
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Udfordringer indre værdis metode

• Er indre værdis metode nem at anvende i praksis?

• Kan man ændre regnskabspraksis fra indre værdis metode (IVM)til kostpris?

• Overvejelse af fordele og ulemper?



Sommerkursus 2014 - Regnskab 444444

Indre værdis metode – ÅRL

• Metoden er frivillig for både klasse B, C og D

• Metoden kan anvendes på både datter- og associerede 
virksomheder

• Metoden kan anvendes både på anlægsaktiver og 
omsætningsaktiver



Sommerkursus 2014 - Regnskab 454545

Indre værdis metode – ÅRL

• Hvis indre værdi som regnskabspraksis – da anvendes på alle 
dattervirksomheder henholdsvis associerede virksomheder

• Undtagelser for dattervirksomheder
‒ Betydelige og vedvarende hindringer i at udøve sine rettigheder
‒ Nødvendige oplysninger kan ikke indhentes inden for rimelig frist 

eller uden uforholdsmæssige store omkostninger
‒ Har ikke tidligere været indregnet og besiddes udelukkende med 

henblik på overdragelse (salg)

• Undtagelse for associeret virksomhed 
‒ Nødvendige oplysninger ikke er kendte 



Sommerkursus 2014 - Regnskab 464646

Krav til anvendelse af indre værdi

• Koncernmæssigt samlet betydelig indflydelse = besidder 20% eller 
mere af stemmerettighederne (koncerndefinitionen anvendes)

• Anvendelse af regnskabsregler
‒ Kapitalandele < 20% = dagsværdi eller kostpris efter ÅRL §37
‒ Kapitalandele > 20% = kostpris jf. ÅRL §36 

Dagsværdi jf. ÅRL §41 (over EK)
Indre Værdi jf. ÅRL §43a



Sommerkursus 2014 - Regnskab 474747

Interessentskaber

• Indregning af interessentskabsandel
‒ Kan indregnes efter indre værdis metode
‒ Reglerne anvendes på samme måde som ved kapitalselskaber
‒ Den indtægtsførte andel af resultatet fra I/S’et skal bindes på 

egenkapital reserve efter indre værdis metode
‒ Udbetalinger fra I/S ’et behandles i modervirksomheden som 

udbytte



Sommerkursus 2014 - Regnskab 484848

Indre værdi i underliggende selskaber

• Hvor en dattervirksomhed selv ejer underliggende datter-
/associerede virksomheder

‒ Koncernregnskab kan anvendes til indregning til indre værdi i 
modervirksomhed

‒ Koncern udarbejdes efter ensartet regnskabspraksis – indre værdi 
anvendes hele vejen ned for alle datter- og 
datterdattervirksomheder



Sommerkursus 2014 - Regnskab 494949

Indre værdis metode – ensrettet 
regnskabspraksis, eliminering af 
interne avancer

•Kapitalandelen skal måles til investors andel af den 
regnskabsmæssige værdi opgjort efter investors regnskabspraksis.

•Der skal foretages fuld eliminering af interne avancer mellem de 
forbundne virksomheder.



Sommerkursus 2014 - Regnskab 505050

Krav om ens regnskabspraksis  -
investeringsejendomme
•En dattervirksomhed ejer en ejendom, der er lejet ud til 
modervirksomheden eller en anden dattervirksomhed.

•Hvis ejendommen opfylder betingelserne for at være en 
investeringsejendom i dattervirksomheden kan §ÅRL 38 anvendes i 
dattervirksomheden.

•Ved indregning af dattervirksomhed til indre værdi i 
modervirksomheden skal dattervirksomhedens regnskab imidlertid 
omarbejdes idet ejendommen får status som domicilejendom.

•Hvor stor en egen anvendelse skal der til for at være en 
domicilejendom? 



Sommerkursus 2014 - Regnskab 515151

Indre værdis metode –Indregning af 
negative kapitalandele

•Kapitalandelen nedskrives til 0 kr.

•Et eventuelt tilgodehavende vurderes på sædvanlig vis og nedskrives 
i det omfang, tilgodehavendet vurderes at være tabt

•Der indregnes kun et yderligere tab, hvis der hæftes for 
dattervirksomhedens gæld. Indregning sker som en hensat 
forpligtelse eller en gældsforpligtelse. (kautioner, hensigtserklæringer, 
andet)

•Hvor indgår nedskrivningen i resultatopgørelsen?



Sommerkursus 2014 - Regnskab 525252

Indre værdis metode –goodwill / badwill

•Ved køb af en dattervirksomhed anvendes overtagelsesmetoden og 
der opgøres en goodwill eller negativ goodwill 

•Kapitalandele i tilknyttede virksomheder består herefter af to 
elementer:

• Indre værdi i dattervirksomheden (efter 
moderselskabets regnskabspraksis og omvurderet til 
dagsværdier på købstidspunktet)

• Resterende forskelsværdi (goodwill) fra købet 
fratrukket afskrivninger

•Under Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
indregnes resultatet fra dattervirksomheden efter skat fratrukket 
årets afskrivninger på goodwill og eventuelle reguleringer i intern 
avance



Sommerkursus 2014 - Regnskab 535353

Overtagelsesmetoden

•Indre værdi (aktiver og forpligtelser) indregnes efter 
moderselskabets regnskabspraksis

•Der korrigeres for mer-/mindreværdier i forhold til dagsværdier på 
erhvervelsestidspunktet

•Alle identificerbare aktiver skal opføres (også der ikke tidligere har 
været indregnet i dattervirksomheden f.eks. på grund af den valgte 
regnskabspraksis)

•Er der ikke oplysning om mer-/mindreværdier er hele 
forskelsværdien goodwill



Sommerkursus 2014 - Regnskab 545454

Overtagelsesmetoden

•Tilpasninger og opgørelser sker med virkning pr. tidspunktet for 
erhvervelsen (også ved erhvervelser i løbet af regnskabsåret)

•Gælder for både datter- og associerede virksomheder

•Hvis sammenlægningsmetoden undtagelsesvis anvendes, indgår 
kapitalandelene til bogført værdi på erhvervelsestidspunktet og der 
sker således ingen omregning til dagsværdier



Sommerkursus 2014 - Regnskab 555555

Indregning og måling

•Indregning af resultat, herunder elimineringer foretages fra 
anskaffelsestidspunktet

•Eliminering af interne fortjenester fra før overtagelsesdagen 
foretages ikke (kræver dog, at markedsvilkår er anvendt)
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Uafklarede spørgsmål ved anvendelse af indre værdis 
metode

Udfordringer Hidtidig ÅRL IFRS ÅRL 2016 

Målsætning
One-line konsolidering

One-line konsolidering i henhold til 
Basis for Conclusion til IAS 27

One-line konsolidering eller 
målemetode ?

Transaktionsomkostninger
Indregning i kostprisen

Indregning i kostprisen jf. reference til 
IAS 28

Afhænger dette af metode ?

Efterfølgende reguleringer af betingede 
købsvederlag Korrektion af kostprisen ?

Omvendte overtagelser
Vurderingen af den juridisk overtagne 

part
?

Gevinst/tab på hidtidige kapitalandele ved trinvise 
overtagelser Alt 1: Ingen regulering

Alt 2: Opskrivning via EK

Alt 1: Cost-approach

Alt 2: IFRS 3 approach 

Ved afgivelse af kontrol, men bibeholdelse af 
betydelig indflydelse Salg af forholdsmæssig andel + 

resterende RV anvendes fremadrettet 

Alt 1: Cost-approach

Alt 2: IFRS 3 approach 

Køb og salg af minoritetsandele
Som i koncernregnskabet ?

Virksomhedssammenslutninger



Sommerkursus 2014 - Regnskab 575757

Afstemninger til indre værdi i datter
•Værdien af kapitalandel i moderselskabet stemmer ikke altid med 
indre værdi i datter- / associeret virksomhed:

• Tilpasning til moderselskabets regnskabspraksis

• Eliminering af avancer

• Ændringer til dagsværdier

• Behandling af goodwill/badwill

• Negativ egenkapital i datter- / associeret 
virksomhed



Sommerkursus 2014 - Regnskab 585858

Indre værdis metode –reserve for 
nettoopskrivning øvrig påvirkninger
•Nettoreserve = positive og negative værdireguleringer i forskellige 
kapitalandele modregnes i mod hinanden

•Sælges kapitalandele, som indgår i nettoreserven med en negativ 
værdi er der ikke krav om ”reetablering” af reserven

•Nettoopskrivningsreserven kan benyttes til at eliminere 
akkumulerede underskud i modervirksomheden

•Nettoopskrivningsreserven kan anvendes til kapitaludvidelse i 
modervirksomhed
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Oplysninger om positive og negative 
forskelsbeløb ved indre værdis metode 
• ÅRL §58C: ”Virksomheden skal oplyse om de positive og negative 

forskelsbeløb, som konstateres ved første indregning af kapitalandele efter 
§43a. Forskelsbeløbene beregnes efter §121, jf.§§122 og 123.”

• Er det kun i overtagelsesåret der skal ske oplysning eller også fremadrettet?

• Hvad hvis der købes kapitalandele ad flere omgange (i flere regnskabsår). 
Skal der ske oplysning for hvert køb eller kun første køb?
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Oplysninger om positive og negative 
forskelsbeløb ved indre værdis metode 
• ÅRL §58C: ”Virksomheden skal oplyse om de positive og negative 

forskelsbeløb, som konstateres ved første indregning af kapitalandele efter 
§43a. Forskelsbeløbene beregnes efter §121, jf.§§122 og 123.”

• Er det kun i overtagelsesåret der skal ske oplysning eller også fremadrettet?
Svar: Kun i overtagelsesåret.

• Hvad hvis der købes kapitalandele ad flere omgange (i flere regnskabsår). 
Skal der ske oplysning for hvert køb eller kun første køb?
Svar: jf. lovteksten er det kun ved første køb. 
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Oplysninger om regnskabspraksis i 
holdingvirksomheder, der anvender IVM
• Hvor meget skal der oplyses om anvendt regnskabspraksis i en 

holdingvirksomhed?

‒ Oplysning om brug af indre værdis metode på kapitalandele
‒ Hvad med væsentlig regnskabspraksis i datter- og associerede 

virksomheder?
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Oplysninger om regnskabspraksis i 
holdingvirksomheder, der anvender IVM
• Hvor meget skal der oplyses om anvendt regnskabspraksis i en 

holdingvirksomhed?

‒ Oplysning om brug af indre værdis metode på kapitalandele
‒ Hvad med væsentlig regnskabspraksis i datter- og associerede 

virksomheder?

• Hvis væsentlig indflydelse på modervirksomhedens aktiver, passiver, 
finansielle stilling og resultat bør redegørelsen for anvendt regnskabspraksis 
tillige omfatte væsentlige regnskabspraksis for alle koncernvirksomheder og 
associerede virksomheder.
‒ Husk det er den korrigerede regnskabspraksis, der skal oplyses
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Tak for denne gang!

Ved efterfølgende spørgsmål er i velkommen til at kontakte mig på telefon 
4435 6103 eller kila@danskrevision.dk


