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• Oplysning om tilvalg fra højere klasse – hvornår?
• Oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede
• Resultatdisponering – hvad skal vises?
• Ændring af regnskabspraksis – hvornår muligt?
• Særligt om regnskabsaflæggelse som mikrovirksomhed
• Anvendelse af IFRS til fortolkning af ÅRL 

• Virksomhedssammenslutninger – kan IFRS 3 bruges?
• Indtægter kan (skal) man anvende IFRS 15 om Indtægter?
• Leasing kan (skal) man anvende IFRS 16 om leasing?

• Værdiansættelse af ejendom i andelsboligforeninger

EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B
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• Oplysning skal fremgå af anvendt regnskabspraksis:  ”Årsrapporten er aflagt efter 
årsregnskabslovens klasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C”.

• Hvornår er noget tilvalg fra klasse C ?

Oplysning om tilvalg fra højere klasse –
hvornår?
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• Oplysning skal fremgå af anvendt regnskabspraksis:  ”Årsrapporten er aflagt efter 
årsregnskabslovens klasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C”.

• Hvornår er noget tilvalg fra klasse C ?
‒ ERST har en bred fortolkning heraf. Alt hvad der ikke er et krav i klasse B er tilvalg
‒ Indregning, måling OG præsentation

• Husk tilvalg skal foretages systematisk og konsekvent!

Oplysning om tilvalg fra højere klasse –
hvornår?
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• Oplysning om hoved- og nøgletal i ledelsesberetningen 

• Præsentation af nettoomsætning mv. i stedet for at sammendrage poster til 
Bruttofortjeneste 

• Indregning af igangværende arbejder for fremmed regning efter produktionsmetoden 

• Indregning af udviklingsomkostninger eller finansiel leasing i balancen 

• Præsentation af anlægsnoter 

Oplysning om tilvalg fra højere klasse –
Eksempler på tilvalg 
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• Oplysning om navn, hjemsted på dattervirksomheder 

• Præsentation af egenkapitalopgørelse 

• Oplysning om virksomhedskapital opdelt på aktieklasser 

• Specifikation af gæld, der forfalder efter mere end 5 år på enkeltposter i stedet for i 
ét samlet beløb 

• Særskilt angivelse af eventualforpligtelser på de enkelte områder i stedet for 
oplysning om den samlede størrelse i ét samlet beløb 

Oplysning om tilvalg fra højere klasse –
Eksempler på tilvalg 
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• Der findes ingen regler for beregning af heraf.

• Hvad med heltidsbeskæftigede kontra del- eller sæsonbeskæftigede?

• Hvad med direktøren der ikke modtager vederlag?

• Hvad hvis direktøren er eneste ansatte med løn?

Oplysning om det gennemsnitlige antal 
beskæftigede
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• Der findes ingen regler for beregning af heraf.

• Hvad med heltidsbeskæftigede kontra del eller sæsonbeskæftigede?
• Ofte anvendes ATP – metoden men dette er ikke et krav
• Andre oplysninger / beregningsmetoder kan være relevante

• Hvad med direktøren der ikke modtager vederlag?
• ERST – udgangspunkt der skal foreligge en kontrakt og bør derfor tælle som 1
• Undtagelse hvis der ikke er nogen (væsentlig) aktivitet i holdingselskabet udover 

at eje kapitalandele
• Hvad hvis direktøren er eneste ansatte med løn? 

• Ingen undtagelse for oplysningskrav om hverken vederlag eller antal ansatte

Oplysning om det gennemsnitlige antal 
beskæftigede
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• ÅRL §31

”Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller 
dækning af underskud skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. Ledelsens 
forslag til udbytte skal fremgå som en særlig post i egenkapitalen under ”Overført 
overskud eller underskud” jf. bilag 2, skema 1 eller 2. 

Stk. 2 Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte i regnskabsåret, skal dette 
fremgå særskilt af resultatdisponeringen. Er der foretaget udlodning af ekstraordinært 
udbytte efter regnskabsårets udløb, skal dette fremgå i tilknytning til 
resultatdisponeringen.”

Resultatdisponering – hvad skal vises?
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• Reserve for opskrivninger efter §41. 
‒ Opskrivningen bindes efter afsættelse af udskudt skat.
‒ Reduktion for afskrivninger.

• Reserve efter indre værdis metode
‒ Årets resultat
‒ Hvad med bevægelser direkte på egenkapitalen i datter
‒ Hvad med modtaget udbytte

Resultatdisponering – hvad skal vises?
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• Reserve for udviklingsomkostninger
‒ Aktiveringen
‒ Af- og nedskrivninger på udviklingsomkostninger
‒ Afgang / salg

• Reserve for udlån af sikkerhedsstillelser
‒ Visse transaktioner der kræver binding indregnes direkte i balancen

• Mange andre typer reserver

Resultatdisponering – hvad skal vises?
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Forslag til løsning fra REGU ”den simple metode”

• Resultatdisponering reduceres til alene, at
• Præsentere et eventuelt udbytte for regnskabsåret
• Samt en overførsel til/fra egenkapitalen

• Alle øvrige bevægelser, herunder bindingspligter og frigivelse af bindinger 
præsenteres direkte i egenkapitalopgørelsen. Krav om præsentation af en fuld 
egenkapitalopgørelse.

ERST:  

Resultatdisponering – hvad skal vises?
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• ÅRL §13 krav om reel kontinuitet - ændring af regnskabspraksis kan dog foretages

• Hvis der opnås et bedre retvisende billede,
• Eller hvis ændringen er nødvendig for at overholde nye regler ved overgang til ny 

regnskabsklasse,
• Ved lovændring 

• Fra dagsværdi til kostpris?
• Kan det give et bedre retvisende billede?

Ændring af anvendt regnskabspraksis
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• Hvad med ny ledelse?

• Hvad med et nyt koncernforhold og ønske om ensretning af regnskabspraksis?

Ændring af anvendt regnskabspraksis
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• Hvad med ny ledelse?

• Hvad med et nyt koncernforhold og ønske om ensretning af regnskabspraksis?

• Retvisende billede set i forhold til pålidelighed. Der skal dokumenteres gode 
argumenter…

Ændring af anvendt regnskabspraksis
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• Kan et klasse B selskab der har tilvalgt en eller flere bestemmelser fra klasse C ændre 
regnskabspraksis tilbage til en klasse B regel igen?

• f.eks. undlade at aktivere finansiel leasing
• eller udviklingsomkostninger?

Ændring af anvendt regnskabspraksis
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• Kan et klasse B selskab der har tilvalgt en eller flere bestemmelser fra klasse C ændre 
regnskabspraksis tilbage til en klasse B regel igen?

• f.eks. undlade at aktivere finansiel leasing
• eller udviklingsomkostninger?

• ERST -> kan altid foretages uanset om det giver et mere retvisende billede eller ej!

Ændring af anvendt regnskabspraksis
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UNDTAGELSER FOR 
MIKROVIRKSOMHEDER§22A OG §22B

• Mikrovirksomheder er virksomheder i klasse B, der ikke overstiger to ud tre af 
følgende grænser:

• Balancesum på 2.700.000 kr.

• Nettoomsætning på 5.400.000 kr.

• Antal ansatte: 10

• Må ikke udøve investeringsvirksomhed, være holdingselskab eller have afledte 
finansielle instrumenter (f.eks. Renteswaps)

• Vedrører ca. 80.000 virksomheder 

Tenerife - FSR september 2016



UNDTAGELSER FOR 
MIKROVIRKSOMHEDER§22A OG §22B

• § 22 b. Mikrovirksomheder, jf. § 22 a, er ved udarbejdelsen af årsregnskabet undtaget fra at give 
følgende oplysninger i noterne:

• 1) Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. § 53.

• 2) Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, jf. §63.

• 3) Visse oplysninger om særlige poster, jf. § 67 a, nr. 1 og 2.

• 4) Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. § 68.

• Stk. 2. En virksomhed, som udnytter en eller flere af undtagelserne i stk. 1, skal oplyse dette i 
noterne.

Tenerife - FSR september 2016



• Oplysning om anvendelse af reglerne i en note

• Er der krav om oplysning om ændringer i den anvendte regnskabspraksis. 

• Er der behov for en særlig formulering af begrebsrammen i erklæringerne?

Særligt om mikrovirksomhed
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• Der er stadig krav om oplysning om ændringer i den anvendte regnskabspraksis. 
Mikrovirksomheder er ikke undtaget for ÅRL §51. 
• Den anvendte regnskabspraksis skal kunne følges fra før mikroreglerne blev 

anvendt.

• Særlig formulering af begrebsrammen i erklæringer
”Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens særlige regler for 
regnskabsaflæggelse for mikrovirksomheder.”
”…..giver et retvisende billede af………….. I overensstemmelse med 
årsregnskabslovens særlige regler for regnskabsaflæggelse for 
mikrovirksomheder.”

Særligt om mikrovirksomhed
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• Virksomhedssammenslutninger – I hvilket omfang (skal) kan IFRS 3 bruges til 
fortolkning?

Anvendelse af IFRS til fortolkning af loven
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• Virksomhedssammenslutninger – I hvilket omfang (skal) kan IFRS 3 bruges til 
fortolkning?

• Afventer vejledning herom fra Erhvervsstyrelsen

Anvendelse af IFRS til fortolkning af loven
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Virksomhedssammenslutninger
Uafklarede spørgsmål

Udfordringer Hidtidig ÅRL IFRS ÅRL 2016 Kommentarer

Kostpris-metode Dagsværdi-metode

Transaktionsomkostninger Indregning i kostprisen Omkostningsførsel Indregning i kostprisen Omkostningsførsel

Efterfølgende reguleringer af 
betingede købsvederlag

Tidsubegrænset 
korrektion af kostprisen

Værdiregulering i 
resultatopgørelsen

Tidsubegrænset 
korrektion af kostprisen

Værdiregulering i 
resultatopgørelsen

Efterfølgende periode for 
korrektion af fejl og mangler i 
overtagelsesbalancen

Købsåret og følgende 
regnskabsår

12 måneder efter 
overtagelsestidspunktet

12 måneder efter 
overtagelsestidspunktet

12 måneder efter 
overtagelsestidspunktet

Metode for korrektion af 
overtagelsesbalancen

Indregning og korrektion 
med fremadrettet virkning 

som en ændring af 
regnskabsmæssigt skøn

Tilbagevirkende kraft med 
tilpasning af 

sammenligningstal, hvis 
relevant

Indregning og korrektion 
med fremadrettet virkning 

som en ændring af 
regnskabsmæssigt skøn

Tilbagevirkende kraft med 
tilpasning af 

sammenligningstal, hvis 
relevant

Goodwill vedr. erhvervet andel 
af dattervirksomhed

Erhvervet andel
Alt 1: Erhvervet andel 

Alt 2:100 % incl. goodwill 
på minoritet

Erhvervet andel
Alt 1:Erhvervet andel 

Alt 2: 100 % incl. goodwill 
på minoritet

Under kostpris-metode 
kan det overvejes om 
aktivering af tilkøb kan 

tillades i forbindelse med 
faktisk køb af minoriteter.

Krav til identifikation af aktiver 
og forpligtelser

Dagsværdi + krav om 
sandsynlighed af 

økonomiske fordele 

Krav om måling til 
dagsværdi

Dagsværdi + 
væsentlighed (hvis aktiver 

eller forpligtelser 
væsentligt har påvirket 

købsprisen)

Krav om måling til 
dagsværdi i 

overensstemmelse med 
IFRS 3

Eventualforpligtelser skal 
indregnes, hvis de har 

haft en væsentlig 
indflydelse på 

overdragelsesprisen og 
kan måles pålideligt.

25-09-2017 Virksomhedssammenslutninger



• Kan (skal) man anvende IFRS 15 om Indtægter (i stedet for IAS 11 og IAS 18) til 
fortolkning af ÅRL?

• Kan (skal) man anvende IFRS 16 om leasing til fortolkning af ÅRL? 
• kan operationel leasing aktiveres i henhold til ÅRL ?

Anvendelse af IFRS til fortolkning af loven
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• Værdiansættelse udfordringer
• Værdi i regnskab
• Andelsværdiberegning efter andelsboliglovens §5 

• Når dagsværdi / valuarvurdering anvendes  er der ofte usikkerhed om 
værdiansættelse

• Nye opdaterede retningslinjer på vej fra Dansk Ejendomsmæglerforening

EJENDOMME I ANDELSBOLIGFORENINGER 
- VÆRDIANSÆTTELSE
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• Revision

• Er værdien korrekt i årsregnskabet i forhold til den valgte 
værdiansættelsesmetode
• ISA 500 om revisionsbevis ”ledelsesudpeget eksperts arbejde” 
• ISA 540 om revision af skøn

• Er den anvendte målemetode passende,
• Er de anvendte forudsætning rimelige
• Beregne ejendommens værdi, som kan sammeholde med valuarens værdi

EJENDOMME I ANDELSBOLIGFORENINGER 
- VÆRDIANSÆTTELSE
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Revisorevent 2017

REGU – opdatering SMV

• Opdatering af regnskabsvejledningen for klasse B og C

• Automatisk Erhvervsrapportering
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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




