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Ny IFRS-bekendtgørelse 

  
 

Af Kim Tang Lassen 

 

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort ny 
IFRS-bekendtgørelse 

Erhvervsstyrelsen har den 23. august 2014 udsendt en ny IFRS-bekendtgørelse. 

Bekendtgørelsen omfatter de virksomheder, der aflægger årsregnskabet efter de 

internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU og omhandler 

hvilke formelle krav og oplysningskrav fra Årsregnskabsloven, der er gældende 

tillige med kravene iflg. IFRS. 

Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2014, og omfatter derfor 

årsrapporter, som aflægges efter dette tidspunkt. 

Ændringer 

Der er tale om en opdatering af IFRS-bekendtgørelsen, hvor Erhvervsstyrelsen 

foretager en række mindre justeringer, som er en følge af ændringerne i ÅRL siden 

bekendtgørelsen første gang blev udstedt i 2004. Der er således ikke tale om mate-

rielle ændringer i bekendtgørelsen og ændringen vil derfor ikke få særlig stor be-

tydning for de virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS. 

Ændringerne omfatter primært IFRS-bekendtgørelsens § 4 og 5, herunder hvorvidt 

IFRS-bestemmelserne finder anvendelse i stedet for ÅRL bestemmelser, og oplys-

ningskrav iflg. ÅRL således ikke skal opfyldes. 

ÅRL be-

stemmelse 

Omfatter Betydning 

§ 69, stk. 3  Mulighed for at anvende 

undtagelsesbestemmelserne 

for ledelsesaflønning, som 

nu er medtaget i ÅRL § 98 

b, stk. 3 

Ingen betydning, da ÅRL § 69 er 

ophævet og hele § 98 b finder an-

vendelse for IFRS-aflæggere 

§ 97, 1. pkt. 

ændres til § 

97 

Oplysning om sikkerheds-

stillelse for dattervirksom-

heder og andre tilknyttede 

virksomheder 

Redaktionel ændring 

§ 98 a, stk. 2 Specifikation af personale- Ingen betydning. Ændring skyl-
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og 3 omkostninger i kategorier 

med tilhørende sammen-

ligningstal  

des, at oplysningskravet er flyttet 

fra ÅRL § 68 til ÅRL § 98 a 

§ 70 og 98 c Oplysninger om nærtståen-

de parter 

Ingen betydning. Ændring skyl-

des, at oplysningskravet er flyttet 

fra ÅRL § 70 til ÅRL § 98 c. Op-

lysningerne skal gives i overens-

stemmelse med IAS 24.  

§ 101, 1 Hoved- og nøgletalsoversigt  Ikke krav om tilpasning af 2-4 

sammenligningsår i hoved- og 

nøgletalsoversigten ved overgang 

til IFRS eller implementering af 

nye standarder eller ændring af 

eksisterende standarder, med-

mindre IFRS kræver det. Den 

manglende sammenlignelighed 

skal omtales med en overordnet 

omtale af, hvilken indvirkning den 

ændrede praksis har på sammen-

ligningstallene. 

§ 113, 1. og 3. 

pkt. 

Udarbejdelse af frivilligt 

koncernregnskab og måling 

af kapitalandele i associere-

de virksomheder i koncern-

regnskabet 

IFRS-bestemmelser finder anven-

delse, dvs. IFRS-reglerne om ud-

arbejdelse af koncernregnskabet i 

IFRS 10 og IAS 28 bestemmelser 

om måling af associerede virk-

somheder til indre værdi i kon-

cernregnskabet 

§ 127, stk. 2, 

nr. 3 

Oplysning om anvendt 

praksis for indregning om 

måling af associerede virk-

somheder 

Bestemmelserne i IAS 28 finder 

anvendelse 

 

Ændringen vedrørende ÅRL § 101, stk. 1 er en lempelse, som mange virksomheder 

har efterspurgt. IFRS stiller normalt kun krav om ændring af 1 års sammenlig-

ningstal for resultat- og pengestrømsopgørelsen og 2 års sammenligningstal for 

balancen, hvorfor en ændring af yderligere 2/3 års sammenligningstal til brug for 

hoved- og nøgletalsoversigten af mange virksomheder har været anset for en stor 

byrde.  

I samme forbindelse er der indsat et oplysningskrav om, at virksomhederne skal 

omtale den manglende sammenlignelighed og give en overordnet omtale af, hvil-

ken indvirkning den ændrede praksis har på sammenligningstallene.  

Udover ovenstående har Erhvervsstyrelsen videreført de nye krav om binding af 

reserver under egenkapitalen fra Årsregnskabslovens §§ 35 a, 35 b og 35 c, således 

disse krav også er gældende for virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS. 


