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Den 20. december 2018 vedtog folketinget en række 

ændringer til årsregnskabsloven. 

Ændringerne har virkning for regnskabsår, der begynder den 

1. januar 2020 eller senere – men kan førtidsimplementeres

Førtidsimplementering er mulig, hvis regnskabsåret afsluttes 

den 31. december 2018 eller senere. Implementeringen skal 

ske systematisk og konsekvent.

Væsentlige områder:

• Ny egenkapitalreserve

• Mulig anvendelse af IFRS 9, 15 og 16 inden for ÅRL’s 

rammer

Ændringer til ÅRL (1) 
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Fremover skal indtægter og omkostninger efter ÅRL § 49, 

stk. 2, nr. 3 og 4, posteres direkte på egenkapitalen i en 

særlige dagsværdireserve.

• Reguleringer af sikringsinstrumenter indregnet direkte på 

egenkapitalen (pengestrømssikring – fx  

valutakurssikring af fremtidige pengestrømme fra 

omsætning i fremmed valuta) 

• Valutakursregulering ved omregning af udenlandske 

enheder (fx datterselskaber i et koncernregnskab).

Kan være en fælles reserve, men det er muligt at opdele i 

to reserver.

• Reserve for sikringsinstrumenter

• Reserve for valutakursregulering

Reserverne er ikke bundne reserver – vær opmærksom 

på, at de også kræves præsenteret i koncernregnskabet.

Ændringer til ÅRL (2)
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Fremover kan IFRS 15, Omsætning fra kontrakter med kunder og IFRS 16, Leasing vælges anvendt inden for rammerne af 

årsregnskabsloven (valg af anvendt regnskabspraksis). Hvis IFRS 16 vælges, skal IFRS 15 også anvendes. Gælder ikke omvendt. 

De tidligere standarder om omsætning, IAS 18 og IAS 11, samt om leasing, IAS 17, kan fortsat anvendes til at udfylde lovens rammer.

IFRS 9, Finansielle instrumenter – kun muligt at vælge de nye regler om den forventede tabsmodel på tilgodehavender.

Bemærk – der er ikke krav om oplysninger fra IFRS 15 og 16, selvom de anvendes. Det kan imidlertid være hensigtsmæssigt at overveje fx at 

specificere kontaktaktiver/forpligtelser (IFRS 15), low-value assets og kortfristede leasingaftaler (IFRS 16), udvikling i nedskrivningsreserven 

(IFRS 9) eller andre relevante oplysninger, jf. ÅRL § 11 om krav om supplering med yderligere oplysninger af hensyn til et retvisende billede.

Emne IFRS 9 vs. IAS 39 IFRS 15 vs. IAS 11 og 18 IFRS 16 vs. IAS 17

Valg af praksis Det er KUN ”den forventede tabs model”, der 

kan anvendes – øvrige IFRS 9-regler kan ikke 

anvendes

Valg af praksis – der kan ikke laves ”pick 

and choose”

Valg af praksis – der kan ikke laves ”pick and 

choose”

Oplysninger Oplyses i anvendt regnskabspraksis

(værdiansættelse af tilgodehavender)

Oplyses i anvendt regnskabspraksis –

”tilvalg af IFRS 15” – eller normal 

beskrivelse som hidtil. 

Oplyses i anvendt regnskabspraksis – ”tilvalg 

af IFRS 16” – eller normal beskrivelse som 

hidtil.

Ændringer til ÅRL (3)
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Muligheden for egenkapitalopgørelse i en note i 

regnskabsklasse B ophæves
Egenkapitalopgørelsen er alene krav for virksomheder i 

regnskabsklasse C og D. Her skal den være en selvstændig 

opgørelse – det gælder hvad enten den udarbejdes som en 

pligt eller frivilligt (klasse B).

Muligheden for at præsentere ikke-indbetalt 

virksomhedskapital netto ophæves
Ved drøftelser med EU-Kommissionen er det afklaret, at 

brug af nettopræsentation formentlig ikke kan rummes inden 

for regnskabsdirektivet, og metoden kan derfor ikke 

bibeholdes i ÅRL.

Ikke-finansielle aktiver/forpligtelser bliver også 

omfattet af muligheden for sikring
Fx kan der nu sikres et varelager med en råvarekontrakt.

Rapportering om måltal og politikker 
Hvis en modervirksomhed har valgt ikke at fastsætte måltal 

og politikker for det underrepræsenterede køn samlet for 

koncernen, så er der ikke rapporteringskrav for koncernen.

Der er fortsat krav om rapportering i de enkelte 

virksomheder, som er omfattet af kravet i § 99 b.

Rapportering om mangfoldighed
Store virksomheder omfattet af klasse C/store, som samtidig 

har børsnoterede aktier eller obligationer på et reguleret 

marked, skal fremover rapportere om mangfoldighed – fx 

alder, uddannelsesmæssig baggrund, erhverv m.v. Samme 

model som CSR – ”følg eller forklar”.

Ændringer til ÅRL (4)
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Virksomheder i klasse C-stor og virksomheder i klasse D, med færre end 500 ansatte, skal 

implementere de udvidede krav til CSR-redegørelsen for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 

eller senere. Øvrige virksomheder i klasse D implementerede reglerne i 2016.

Udover de udvidede krav gælder der nu en ”følg eller forklar”-politik. Det betyder, at hvis der ikke 

eksisterer en politik, skal det beskrives, hvorfor der ikke gør det.

Udvidelsen omfatter følgende områder:
• Beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel

• Oplysninger om risici i relation til CSR

• Oplysning om brug af ikke-finansielle KPI’er vedrørende CSR

• Oplysning om due diligence processer vedrørende CSR

• Redegørelse for politik om sociale forhold og medarbejderforhold

• Redegørelse for politik om antikorruption og bestikkelse.

CSR-redegørelsen omfatter stadig de nugældende krav:
• Redegørelse for politik om klima og miljø

• Redegørelse for politik om menneskerettigheder.

Nye CSR-regler (1)
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Beskrivelse af forretningsmodellen og en tilhørende 

risikoanalyse skal udgøre fundamentet i CSR-redegørelsen.

For de fire områder:

• sociale forhold og medarbejderforhold (nyt)

• antikorruption og bestikkelse (nyt)

• klima og miljø

• menneskerettigheder

skal følgende forhold beskrives:

• politik/retningslinjer

• indsats på området, inklusive eventuelle due diligence-

procedurer

• resultater inkl. evt. ikke-finansielle KPI’er.

Nye CSR-regler (2)
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Virksomhedssammenslutninger (1)

• Erhvervsstyrelsen har offentliggjort ”Udtalelse om forholdet mellem 

virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS”.

• Der er få regler i ÅRL om virksomhedssammenslutninger, hvorfor den nye 

vejledning vil være en hjælp ved mere komplekse 

virksomhedssammenslutninger – både når der udarbejdes koncernregnskab, 

eller når der tilkøbes aktivitet i et selskab eller ved fusioner og spaltninger til 

dagsværdier.

• Ikrafttrædelse – virksomhedssammenslutninger der gennemføres 1. juli 2018 

eller senere. Alternativt med tilbagevirkende kraft baseret på 

ikrafttrædelsesreglerne fra 2015-lovændringen (regnskabsår der begyndte 1. 

januar 2016 eller senere).

• Læs mere herom i PwC’s publikation om virksomhedssammenslutninger efter 

årsregnskabsloven 

https://www.pwc.dk/da/artikler/2018/12/virksomhedssammenslutninger-efter-

aarsregnskabsloven.html
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Emne IFRS 3 Hidtidig ÅRL Udtalelse (fremover)

Trinvise overtagelser 

(en virksomhed overtager en ikke-

kontrollerede ejerandel og køber 

på et senere tidspunkt yderligere 

ejerandele, hvorved der opnås 

kontrol)

Kapitalandele, som er erhvervet før 

kontrollen etableres, skal værdiregu-

leres til dagsværdi over 

resultatopgørelsen på det tidspunkt, 

hvor kontrollen opnås

Forskellige muligheder for 

indregningen af reguleringen til de 

eksisterende kapitalandele 

Som IFRS 3

Transaktionsomkostninger ved køb 

af en dattervirksomhed

Transaktionsomkostninger, fx 

omkostninger til revisor og advokat, 

skal omkostningsføres

Udgør en del af kostprisen for den 

tilkøbte dattervirksomhed

Som IFRS 3

Identifikation af immaterielle 

aktiver

Der skal ske identifikation og 

indregning af immaterielle aktiver 

Skal indregnes, hvis de almindelige 

indregningskriterier er opfyldt (>50 % 

sandsynligt) – praksis lempelig

Overtagne immaterielle aktiver skal 

indregnes, hvis de har haft en 

væsentlig indvirkning på købsprisen

Købsprisallokering – købers

hensigt med aktivet

Værdiansættelsen skal ske til 

dagsværdi uden hensyntagen til 

købers hensigt

Købers hensigt med aktivet kan 

lægges til grund for 

købsprisallokeringen

Som IFRS 3

Købsprisallokering –

eventualforpligtelser 

Dagsværdien af eventualforpligtelser 

skal opgøres og indregnes

Skal ikke indregnes Eventualforpligtelser skal indregnes, 

hvis de er væsentlige

Virksomhedssammenslutninger (2)

9

Ændringer i praksis i forhold til hidtidige regler

Januar 2019Regnskabskonferencen 2019



PwC

Virksomhedssammenslutninger (3)
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Emne IFRS 3 Hidtidig ÅRL Udtalelse (fremover)

Goodwill på minoritetsinteresser Goodwill indregnes på de overtagne 

nettoaktiver (”købt goodwill”). 

Alternativt kan der tillige indregnes 

goodwill på minoriteten (”fuld 

goodwill”). Vælges pr. transaktion

Der kan alene indregnes goodwill på 

de overtagne nettoaktiver (”købt 

goodwill”)

Som i IFRS 3

Valg af regnskabspraksis (ikke et valg 

fra transaktion til transaktion) – ændres 

måske

Earn out/

betinget vederlag

Indregnes i resultatopgørelsen (dog 12 

måneders regel med regulerende

begivenheder)

En efterfølgende regulering af 

købesummen indregnes som en 

justering til kostprisen

Som i IFRS 3

Køb og salg af minoritetsandele Køb og salg af minoriteter, hvor der 

ikke opnås eller afgives kontrol udgør

egenkapitaltransaktioner

Som i IFRS 3. Blev præciseret med 

ændringerne til ÅRL i 2015

Som i IFRS 3

Salg af kapitalandele i en

dattervirksomhed, hvor kontrollen 

afgives

Gevinst og tab opgøres på både de 

solgte og tilbageværende 

kapitalandele. Tilbageværende 

kapitalandele måles til dagsværdi

Der indregnes en gevinst/tab på den 

frasolgte andel

Som nuværende ÅRL. 

IFRS-modellen kan ikke anvendes 

inden for regnskabsdirektivet
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Den nye ferielov gør op med forskudt ferie og indfører samtidighedsferie – det betyder, at ferie kan afholdes i umiddelbar 

forlængelse af optjeningen.

Ferieåret ændres til 1. september til 31. august. Perioden, hvor ferien afholdes, er 4 måneder længere, og løber fra fx 1. 

september 2020 til 31. december 2021.

Følgende forhold gælder uændret:

• Der optjenes 25 feriedage / 5 ugers ferie med 2,08 dag pr. måned

• Der er to former for feriebetaling – ferie med løn eller feriegodtgørelse

• Feriegodtgørelsen udgør stadig 12,5%, og ferietillæg for ferie med løn udgør stadig 1%

• 6. ferieuge er ikke omfattet af ferieloven

Ny ferielov (1)
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Samtidighedsferie
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• Samtidighedsferie giver lønmodtagere mulighed for at 

afholde ferie i sammenhæng med optjeningen.

• Overordnet betyder samtidighedsprincippet, at ferie optjent 

i september måned kan afholdes i oktober måned samme 

år. 

• Med den nye ferielov øges lønmodtagernes mulighed for 

fleksibel afholdelse af ferie – hvilket netop er et af 

formålene med den nye ferielov.

Ny ferielov (2)
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• Overgangsordning, der omfatter perioden 1. september 

2019 til 31. august 2020.

• Ferie optjent i overgangsperioden skal indefryses og 

udbetales først til lønmodtageren, når denne forlader 

arbejdsmarkedet.

– Den indefrosne ferie skal enten indbetales til 

Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler 

(Fonden) eller afsættes i virksomheden som en 

forpligtelse. Uanset hvilken metode arbejdsgiver vælger, 

skal den tilgodehavende ferie for alle lønmodtagere i 

virksomheden opgøres og indberettes til Fonden –

senest 31. december 2020.

– Den indefrosne ferie tillægges årligt en indeksering 

fastsat af Fonden.

• I 2019 forkortes optjeningsperioden til 1. januar til 31. 

august, så den tilpasses til det nye ferieår.

Ny ferielov (3)
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Regnskabsmæssige konsekvenser

• Samtidighedsferie vil resultere i en markant lavere feriepengehensættelse (i et kalenderårsregnskab), da lønmodtagerne 

(alt andet lige) vil have færre tilgodehavende feriedage.

• De løbende omkostninger henover året – også i overgangsperioden – er de samme, hvis feriemønstret er det samme.

• Efter aftale med arbejdsgiver kan lønmodtagere afholde ferie på forskud. Det vil føre til, at der opstår et tilgodehavende hos 

lønmodtageren. 

• Hvis arbejdsgiver vælger ikke at indbetale den indefrosne ferie til Fonden, opstår der en langfristet forpligtelse (kortfristet,

når den begynder at skulle indbetales i takt med, at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet).

Værd at overveje

• Der kan være behov for at opdatere personalepolitikker for afholdelse af ferie.

• Den ferie, der indefryses, opgøres og indberettes pr. lønmodtager. Det betyder, at arbejdsgiver kan vælge at indbetale 

denne ferie til Fonden for fx 10 ud af 20 lønmodtagere. Det er arbejdsgivers valg.

• En frivillig indbetaling af den indefrosne ferie til Fonden vil få betydning for virksomhedens likviditet. 

• Uanset om arbejdsgiver indbetaler til Fonden eller ej, er der ingen risiko for lønmodtagerne. Den indefrosne ferie er 

garanteret af Lønmodtagernes Garantifond.

Ny ferielov (4)
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Ikrafttrædelse og overgangsregler

• 1. januar 2019.

• Lempelige overgangsregler – se næste side.  

Leasingtager

• Alle leasingaftaler (også operationelle) skal indregnes i balancen.

• Alle leasingaftaler behandles efter regler, der svarer til dem for finansielle leasingaftaler.

• Undtaget fra indregning som aktiv hhv. forpligtelser:

– ”Low value assets” – aktiver med nyværdi på højst USD 5.000.

– Aftaler med en løbetid på højst 12 måneder uden købsoption.

Leasinggiver

• Uændrede regler – her skelnes fortsat mellem operationelle og finansielle leasingaftaler.

• Dog ny definition af leasingaftale.

IFRS 16, Leasing (1)
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Hvilke overgangsregler benyttes?

1. Fuldt tilbagevirkende kraft? ……………………………………………………

2. Indregning pr. 1. januar 2019 af leasingforpligtelsen opgjort ud fra de 

tilbagediskonterede resterende leasingydelser (med den marginale 

lånerente pr. 1. januar 2019 som diskonteringsfaktor) – og leasingaktivet 

med samme værdi? .……………………………………………………………

3. Som nr. 2 – men hvor aktivet indregnes med tilbagevirkende kraft med den 

marginale lånerente pr. 1. januar 2019 som diskonteringsfaktor? .……….

Undtagelser for lavværdiaktiver og aftaler, der udløber inden 12 måneder efter 

implementering.

IFRS 16, Leasing (2)
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Fremover meget større fokus på at 

identificere leasingaftaler, at opgøre 

den interne rente i aftalerne og at 

opgøre leasingydelser og -periode 

mere præcist end tidligere.

”Ikke stor interesse for den” …”

”En del vælger den …”

”Nogle vælger den …”

Standarden er vigtig, fordi:

• Låneaftaler, investeringsbudgetter mv., forventninger til fremtiden, væsentlige nøgletal mv. påvirkes 

af den højere balancesum, højere gæld, højere EBITDA og EBIT

• Der er store praktiske udfordringer. Hvis mange aktiver – kan man bruge standardens 

”porteføljeregler”? Hvilke ”low value assets” er der, og hvilke leasingaftaler kan udeholdes fra 

aktivering under henvisning til ”almindelig uvæsentlighed”?



Inddata og beregning på kontraktniveau :

• Sikrer transaktionsspor og reviderbarhed

• Øger fleksibilitet i forbindelse med opdatering af kontraktdata vedr.
f.eks. lejerabatter, indekseringer eller delafståelse af lejemål mv.

• Muliggør afstemning til finans og effektiv controlling i forhold til
betalinger og lejereguleringer mv.

PwC’s IFRS 16 model til håndtering af 
leasingaftaler

Inddatering af stamdata pr. kon-
trakt, herunder faste og variable
leasingydelser, leasingperiode og 
diskonteringsrente.  

Opdatering af ændring i skøn, 
indek-sering og modifikationer.

Beregning af pengestrømme

På baggrund af inddata beregnes fremtidige
pengestrømme til brug for opgørelsen af 
værdien af leasingforpligtelsen og det 
tilhørende leasingaktiv, der skal indregnes i 
balancen.

Genmåling af leasingaktiv og -forpligtelse ved fx: 
• Indekserede leasingbetalinger

• Trappeleje, lejerabatter eller lejefrie perioder

• Modifikation af leasingaftale

• Udnyttelse af forlængelses- eller opsigelsesoptioner

PwC’s IFRS 16 model

Bogførings-
grundlag

Inddata

Grundlag for den løbende bogføring af månedens afskrivninger, 
renteomkostninger og afdrag – både pr. kontrakt og samlet for alle kontrakter.

Grundlaget for IFRS 16 noteoplysninger til brug for årsregnskabet. 

Modellen er velegnet for virksomheder, 
der har op til 3-400 leasingaftaler.

Fra 1. januar 2019 skal leasingtagere indregne deres leasingaftaler i balancen, såfremt
års- og/eller koncernregnskabet aflægges efter IFRS.

PwC har udviklet en excel-baseret IFRS 16 model, som kan anvendes - både til vurdering af
effekten af overgangen til IFRS 16 - men også efterfølgende som en permanent løsning til
håndtering af leasingaftalerne. Det gælder hvad enten leasingaftalerne er relateret til lejemål,
biler eller andre driftsmidler.

Kontakt
Er du interesseret i at høre mere om PwC’s IFRS 16  
model, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Casper Schjødt Hamilton 
Tlf.: 2961 5478
Mail: Casper.s.hamilton@pwc.com

I forbindelse med implementeringen af IFRS 16 kan PwC
yderligere hjælpe med:

• Gennemgang af leasingaftaler, dataindsamling samt inddatering i PwC’s
IFRS 16 model 

• Faglig sparring i forbindelse med de mange valg og skøn, der skal 
foretages under IFRS 16

• Opdatering af regnskabsmanual til IFRS 16 terminologi

• Undervisning i den praktiske anvendelse af IFRS 16

Genberegning af leasingaktiv og forpligtelse 
ved fx indeksering af leasing-ydelse og 
udnyttelse af forlængelses-option. 

 Overskuelig og brugervenlig excel-baseret model.

 Nem og effektiv håndtering af virksomhedens leasingaftaler.

 Generisk og fleksibel model, som kan håndtere de oftest 
forekommende ændringer og modifikationer. 

 Bogføringsgrundlag med transaktionssport til den enkelte kontrakt.

 Mulighed for tilpasning til virksomhedens specifikke behov.

 Kun ét engangsbeløb for et ubegrænset antal af brugere.

Det får du med PwC’s IFRS 16 model

Læs mere her:  https://www.pwc.dk/da/services/regnskab/ifrs/ifrs16.html

IFRS 16, 
Leasing (3)

Mangler I et 
simpelt værktøj 
til at registrere 
leasingaftaler?

https://www.pwc.dk/da/services/regnskab/ifrs/ifrs16.html
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I 2017 blev det et krav for danske virksomheder at 

registrere virksomhedens reelle ejere på CVR. 

Kravet blev indført som følge af øget fokus på 

hvidvask og terrorfinansiering.

Manglende registrering af reelle ejere (1)

18

Tvangsopløsning ved manglende registrering
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Hvad er reelle ejere?

”En fysisk person, der i sidste ende direkte eller 

indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af 

ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som 

udøver kontrol ved hjælp af andre midler…”

25% ejerskab/stemmer er en indikation på reelt 

ejerskab.
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Fristen for registrering af virksomhedens reelle 

ejere var 1. december 2017. 

Manglende registrering af reelle ejere (2)
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Tvangsopløsning:

Langt de fleste virksomheder (omkring 95%) har registreret 

oplysninger om reelle ejere. For dem, der endnu ikke har registreret 

disse oplysninger, fik Erhvervsstyrelsen i juli 2018 mulighed for 

tvangsopløsning. 

Ca. 11.000 virksomheder mangler at registrere oplysninger om reelle 

ejere – og disse vil modtage et varsel om tvangsopløsning. 

Tvangsopløsningen varsles 4 uger inden Erhvervsstyrelsen sender 

virksomheden til tvangsopløsning i skifteretten. 

Bemærk – der er p.t. 12 ugers sagsbehandlingstid vedrørende 

anmodning om genoptagelse i Erhvervsstyrelsen. Selskabet skal 

derfor søge at få skifteretten til at udsætte tvangsopløsningen (typisk 

likvidationen) ved selv at skrive til den relevante skifteret.
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I løbet af efteråret 2018 har Erhvervsstyrelsen 

udsendt breve, som påbyder virksomhederne at 

inddrive ulovlige kapitalejerlån. 

Ulovlige aktionærlån (1)
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Påbud om tilbagebetaling
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Tilbagebetaling:

Det fremgår af skrivelsen fra styrelsen, at ulovlige 

aktionærlån inkl. renter skal tilbagebetales inden for en 

fastsat periode på seks uger.

I forbindelse med tilbagebetalingen skal 

Erhvervsstyrelsen modtage dokumentation i form af 

følgende erklæringer:

En erklæring fra virksomhedens ledelse

En erklæring fra en godkendt revisor
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Er lånet lovligt (efter de gældende regler herom), 

skal Erhvervsstyrelsen modtage fyldestgørende 

dokumentation herfor.

Ulovlige aktionærlån (2)
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Tvangsbøder
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Tvangsbøde:

Det fremgår af brevet, at manglende overholdelse af 

den fastsatte 6-ugers deadline vil medføre 

tvangsbøder til medlemmer af ledelsen – bestyrelsen 

eller direktionen, hvis der ikke er en bestyrelse.

Størrelsen af tvangsbøden er oplyst til DKK 75.000 pr. 

ledelsesmedlem. Der er solidarisk hæftelse.

Forfaldstidspunktet ligger 10 eller 15 uger fra 

dateringen af brevet.
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Kort om aktionærrettighedsdirektivet (1)

Direktivets formål er at fremme langsigtet ejerskab, aktivt ejerskab og øge 

transparens i de selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i EU og har 

aktier optaget til handel på et reguleret marked i EU. 

At fremme langsigtet ejerskab, aktivt ejerskab og transparens sker i 

form af en række specifikke krav til:

• Ledelsesmedlemmers vederlæggelse, herunder indføres omfattende krav om 

vederlagspolitik og vederlagsrapport

• Transaktioner med nærtstående parter.

• Identifikation af aktionærer og ret til videregivelse af oplysninger

• Lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder og gennemsigtighed i forbindelse 

med institutionelle investorer, kapitalforvaltere og rådgivende stedfortrædere 

(”proxy advisors”)
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Husk!

Fra regnskabsåret 2018 

gælder anbefaling 4.2.3 i 

Anbefalinger for god 

selskabsledelse om 

udarbejdelse af 

vederlagsrapport
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Krav om fastlæggelse af vederlagspolitik

• Bestyrelsen skal udarbejde en vederlagspolitik, der godkendes af 

generalforsamlingen, når der er væsentlige ændringer heri, dog mindst hvert 

fjerde år.

• Politikken er bindende, når den er godkendt af generalforsamlingen – dog 

mulighed for at fravige politikken, hvis der er tale om særlige omstændigheder, 

og når fravigelsesproceduren er beskrevet i politikken.

• Har generalforsamlingen godkendt vederlagspolitikken, offentliggøres 

vederlagspolitikken - med dato for og resultatet af afstemningen - hurtigst 

muligt på selskabets hjemmeside. Adgangen til vederlags-politikken skal være 

gratis, og den skal være offentlig tilgængelig, så længe den er gældende. 

• Politikken vedrører den registrerede bestyrelse og direktion – det vil sige, at 

direktivets mulighed for, at Danmark kan lade politikken omfatte andre 

ledelsesmedlemmer, er p.t. ikke udnyttet.

Politikken skal blandt andet indeholde: 

• En forklaring på, hvordan vederlagspolitikken bidrager til selskabets 

forretningsstrategi samt langsigtede interesser og bæredygtighed.

• En beskrivelse af de forskellige komponenter af fast og variabel aflønning, 

herunder alle bonusser og andre væsentlige goder, som kan tildeles 

ledelsesmedlemmer, med indikation af komponenternes relative andel.

• En forklaring af, hvordan selskabets medarbejderes løn og ansættelsesvilkår 

er blevet taget i betragtning ved udarbejdelsen af vederlagspolitikken.

• Varigheden af kontrakter eller ordninger med ledelsesmedlemmer og de 

gældende opsigelsesperioder, de vigtigste elementer i 

tillægspensionsordninger eller ordninger for tidlig pensionering samt 

opsigelsesvilkår og betalinger i tilknytning til opsigelse.

• En forklaring af den beslutningsproces, der anvendes ved vederlagspolitikkens 

fastlæggelse, opdatering og gennemførelse, herunder foranstaltninger til at 

undgå eller håndtere interessekonflikter.

Kort om aktionærrettighedsdirektivet (2)
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Vederlagspolitik
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Krav om udarbejdelse af vederlagsrapport

Vederlagsrapporten omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger om hvert enkelt ledelsesmedlems vederlag (bestyrelses- og 

direktionsmedlemmer):

• Det samlede vederlag (både kort- og langsigtet) fordelt på komponenter, det faste og variable vederlags forholdsmæssige andel, og en 

forklaring på, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik, herunder hvordan den bidrager til 

selskabets langsigtede resultater, og oplysninger om, hvordan resultatkriterierne er anvendt. 

• Den årlige ændring i vederlaget, i selskabets resultater og i det gennemsnitlige vederlag på grundlag af fuldtidsækvivalenter af

andre ansatte i selskabet end ledelsesmedlemmer som minimum over de seneste fem regnskabsår, opstillet på en måde, der 

muliggør sammenligning.

• Enhver form for vederlag fra virksomheder, som tilhører den samme koncern.

• Antallet af aktier og tildelte eller tilbudte aktieoptioner samt de væsentligste betingelser for udnyttelsen af rettighederne, herunder kursen på 

tildelingstidspunktet og datoen for udnyttelse og enhver ændring heraf.

• Oplysninger om brug af muligheden for at tilbagekræve variabelt vederlag.

• Oplysninger om eventuelle afvigelser fra proceduren for gennemførelsen af vederlagspolitikken, og afvigelser fra selve vederlagspolitikken, 

herunder en beskrivelse af de særlige omstændigheder og en angivelse af de konkrete elementer i vederlagspolitikken, der er fraveget.

• EU-kommissionen forventes at udarbejde et skema, der skal benyttes, og som offentliggøres i foråret/sommeren 2019.

Kort om aktionærrettighedsdirektivet (3)
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Særligt om persondatareglerne

• Af lovforslaget tyder det på, at persondatareglerne medfører, at oplysning om enkeltpersoners vederlag ikke længere må 

gives i årsrapporten – de skal dermed gives i vederlagsrapporten.

• Af regler om god selskabsledelse fremgår således heller ikke længere nogen anbefaling om at offentliggøre 

enkeltpersoners vederlag i årsrapporten – også her anbefales en vederlagsrapport.

• Vederlagsrapporten efter lovforslaget skal være tilgængelig på selskabets hjemmeside i 10 år – og derefter skal den 

fjernes.

Særligt om ikrafttrædelsesreglerne

• Forventet ikrafttræden er 10. juni 2019.

• Der er lagt op til, at ny vederlagspolitik skal vedtages på den førstkommende ordinære generalforsamling efter 10. juni 2019 

(for mange i foråret 2020).

• Der er lagt op til, at den første vederlagsrapport skal udarbejdes for regnskabsåret 2020 (kalenderårsregnskabsår) og 

fremlægges på den ordinære generalforsamling i foråret 2021.

• P.t. ikke særlige ikrafttrædelsesregler om 5-årsoversigten over vederlag for de enkelte ledelsesmedlemmer.

Kort om aktionærrettighedsdirektivet (4)
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Regnskabskontrollen med børsnoterede selskaber

Udvalgte fokusområder for regnskabskontrollen:

• Implementering af IFRS 15 om indregning af omsætning.

• Det forventes, at virksomhederne især har fokus på identifikation af 

leveringsforpligtelser, agent-/principal-reglerne (brutto/netto), opdeling af 

omsætningen i kategorier og oplysninger om de væsentlige vurderinger, der er 

foretaget i relation til indregning af omsætning.

• Forhold relateret til anvendelse af IFRS 9 om finansielle instrumenter.

• Det forventes især, at ikke-finansielle virksomheder har fokus på anvendelse af 

den nye tabsmodel (”expected loss”-modellen).

• Oplysninger om den forventede effekt af IFRS 16 om leasing.

• Det forventes, at virksomheder giver specifikke oplysninger om den forventede 

effekt ved implementering af IFRS 16.
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