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Ændringslov nr. 1716 af 27. december 2018, § 1, har medført, at enkelte sætninger og afsnit i Årsrapport 

og virksomhedsanalyse fra august 2017 ikke længere er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.  

De fleste punkter i ændringsloven af 27. december 2018 implementerer internationale regnskabsregler i 

årsregnskabsloven. Flere af ændringerne er reformuleringer uden den helt store praktiske betydning. 

 

”FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET” ER BLEVET EN GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNING 

Side 49 – ca. midt på siden: ”5) Enhver værdiændring skal vises uanset …..(neutralitet).” ændres til: 

”5) Indregning og måling skal ske på et forsigtigt grundlag, herunder skal regnskabsmæssige skøn være 

underbyggede og neutrale. Enhver værdiregulering skal indregnes, uanset om årsregnskabet udviser over- 

eller underskud.” 

Side 52 – fire linjer fra neden:  ”jf. § 33, stk. 3”:  ændres til ”jf. § 13, stk. 1, nr. 5 og § 33, stk. 3.” 

Side 53 – fire linjer fra oven: ”ikke er en af” erstattes med ”først i 2018 er blevet en af” 

Kommentar: Flere sagkyndige nævner, at der ikke bliver tale om en nævneværdig ændring af praksis. 

 

OPERATIONELT LEASEDE AKTIVER KAN INDREGNES I BALANCEN 

Side 95 – fjorten linjer fra oven: ”IAS 17 omhandler leasing.” erstattes med. ”Leasede aktiver kan vælges 

indregnet efter IAS 17, hvorefter kun finansielt leasede aktiver indregnes i balancen, eller efter IFRS 16, 

hvor alle leasede aktiver som udgangspunkt indregnes i balancen, dvs. både operationelt leasede aktiver og 

finansielt leasede aktiver.” 

 

FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER KAN EVT. MÅLES VED JÆVNFØRING (SURROGATMÅLING) 

Side 104 – seks linjer fra oven: ”aktivets eller forpligtelsens [2] enkelte bestanddele.” ændres til  

” aktivets eller forpligtelsens [2] enkelte bestanddele eller ud fra markedets salgsværdier på lignende aktiver 

eller forpligtelser”. 

 

TILPASNING FORDI SONDRINGEN ”ORDINÆR/EKSTRAORDINÆR DRIFT” IKKE ANVENDES SIDEN 2015  

Side 126 – i tredje og fjerde linje udgår: ”, der hører under selskabets ordinære aktiviteter” 

Side 168 – ca. midt på siden: ”@Resultat af ordinær primær drift” ændres til: ”@Resultat af primær drift”. 

Kommentar: Se Årsrapport og virksomhedsanalyse side 129 nederst, hvor ændringen er omtalt.  

 

EGENKAPITALEN KAN IKKE SPECIFICERES I EN NOTE – HELLER IKKE I KLASSE B 

Side 141- tolv linjer fra neden: ”Det vil ofte ske i balancen eller en note. Se eksemplet i figur II.2” ændres til 

” Det vil ofte ske i balancen i små virksomheder i klasse A; se eksemplet i figur II.2. Både i klasse A og klasse 

B kan anvendes en egenkapitalopgørelse, dvs. en selvstændig opstilling; men det er ikke et krav.”  
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”ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS” KAN DELES UD PÅ DE NOTER, OPLYSNINGERNE VEDRØRER 

Side 152 – tyve linjer fra neden: Sætningen ”Redegørelsen skal placeres samlet, jf. § 17, og det er 

almindeligt at placere redegørelsen for anvendt regnskabspraksis før resultatopgørelsen og balancen, men 

det er kun et krav for børsnoterede selskaber” erstattes med:  

”Det er muligt at placere redegørelsen for anvendt regnskabspraksis samlet, fx før resultatopgørelsen og 

balancen. Anvendt regnskabspraksis kan også placeres som én samlet redegørelse under noterne; som 

alternativ kan anvendt regnskabspraksis siden 2018 opsplittes og vises under de relevante noter på en 

systematisk og konsekvent måde, jf. § 17.” 

 

KRAVET OM BESKRIVELSE AF ”SÆRLIGE RISICI” ER BORTFALDET 

Side 162 og side 166 øverst: § 99, stk. 1, nr. 7, ophæves; nr. 8-10 bliver herefter nr. 7-9. 

 

DER ER SKET EN REFORMULERING AF FLERE §§, DER HENVISES TIL ÆNDRINGSLOVENS TEKST OG PUNKTER 

Side 163 øverst: § 99, stk. 2 er reformuleret, se den nye tekst i ændringslovens punkt 45.  

Side 167. Både § 99a og § 99b er reformuleret, og der er indført en ny § 107d om redegørelse for 

mangfoldighedspolitik. Se de nye tekster i ændringslovens punkter 47, 48 og 52.  

Kommentar: Flere sagkyndige har hævdet, at vi her finder bemærkelsesværdige punkter i ændringsloven. 

Ændringerne vedrører kun store virksomheder (§§ 99a og 99b) og børsnoterede virksomheder (§ 107d). 

 

ÆNDRINGSLOVEN INDFØRER BEGREBET ”KAPITALINTERESSE”, JF. ÆNDRINGSLOVENS PUNKTER 77 og 79-82 

Side 91 –ca. midt på siden tilføjes: ”Kapitalinteresse” defineres som en virksomheds eller en virksomhed og 

dennes dattervirksomheders ret over egenkapital i en anden virksomhed, når formålet med besiddelsen er 

at fremme virksomhedens egne aktiviteter gennem en varig tilknytning til den anden virksomhed. Ret over 

egenkapital i en anden virksomhed formodes at være en kapitalinteresse, når rettigheden udgør mindst 20 

pct. af egenkapitalen i den anden virksomhed.  

Begrebet ”kapitalinteresser” erstatter begrebet ”kapitalandele” i definitionen af ”associeret virksomhed”, 

jf. årsregnskabslovens bilag 1, B, nr 5, 1. pkt. 

Introduktion og anvendelse af begrebet ”kapitalinteresse” medfører ændringer i skemaerne for balancen 

og resultatopgørelse på siderne 89 (tre steder), 97 (to steder), 125 (ét sted) og 130 (ét sted). Alle de nævnte 

syv steder erstattes begrebet ”kapitalandele i associerede virksomheder” eller blot ”associerede 

virksomheder” med begrebet ”kapitalinteresser”.  

Ændringen påvirker også forklaringerne til skemaerne tre steder: 

Side 95 – to linjer fra neden; side 96 – atten linjer fra neden, side 100 – atten linjer fra oven: 

”kapitalandele i associerede virksomheder” og ”associerede virksomheder” ændres til ”kapitalinteresser”. 

Ændringsloven indeholder flere punkter, som ikke er nævnt ovenfor. En del ændringer vedrører 

koncernforhold og koncernregnskaber; de er ikke nævnt her i rettelsesbladet, da ændringerne for en stor 

del er specialistviden, som ikke berører de relevante kapitler i bogen. Det samme gælder anvendelse af 

begrebet ”dagsværdireserve” under egenkapital, som forekommer i ændringsloven, men ikke er nævnt her.  


