Dit årsregnskab skal se
anderledes ud
- måske!
Nye regler for selskaber i regnskabsklasse B
Nye regler for aflæggelse af årsregnskaber for selskaber i
regnskabsklasse B gør, at dit selskabs årsregnskab måske
skal se anderledes ud. Det kan være, at du bliver nødt til
at ændre regnskabspraksis eller give nye oplysninger i en
note. Gennemgå ændringerne med din revisor og få styr
på, hvordan dit selskabs årsregnskab skal se ud.

Her skal du ændre regnskabspraksis
På langt de fleste områder kan dit selskab fortsætte
med at aflægge årsregnskab efter den hidtidige regnskabspraksis. På enkelte områder kan de ændrede regler
dog betyde, at dit selskab er nødt til at ændre praksis,
afhængig af hvad du hidtil har gjort.
Egenkapitalopgørelsen – må ikke længere vises i en note
Hvis du ønsker at vise en egenkapitalopgørelse, det vil
sige udvikling og sammensætning af selskabets egenkapital, skal det være en selvstændig regnskabsopstilling.
Opgørelsen må ikke længere blot vises i en note.

Du kan vælge at benytte de nye regler for dit
selskabs årsregnskab 2018, hvis selskabet har
kalenderårsregnskab. Du kan også vente med
at bruge de nye regler, til dit selskab aflægger
årsregnskab for 2020.

Kapitalinteresser – ny kategori af kapitalandele
Definitionen af ”associeret virksomhed” ændres, og
betegnelsen ”kapitalinteresser” indføres. Som hovedregel besidder dit selskab en kapitalinteresse, når det ejer
mindst 20 procent af kapitalen i et andet selskab. Ejer dit
selskab også mindst 20 procent af stemmerne, defineres
ejerandelen som en associeret virksomhed.

Alene sproglig ændring for mange
selskaber

Delvis indbetaling af kapital – kun bruttometoden er tilladt
Er dit selskabs registrerede kapital kun delvist indbetalt,
skal du anvende den såkaldte bruttopræsentation, når
du viser selskabskapitalen i årsregnskabet.
Dagsværdireserve – krav ved pengestrømssikring og ved
nogle valutaomregninger
Hvis du regulerer dagsværdien af en pengestrømssikring,
eksempelvis en renteswap, over egenkapitalen, skal det
ske i posten ”dagsværdireserve”.

Udenlandsk datterselskab?
Også nye regler om dagsværdireserve

Der er flere ændringer til årsregnskabsloven,
end der er skrevet om her. Spørg din revisor
om, hvad ændringer til årsregnskabsloven
betyder for din regnskabsaflæggelse.

Nye oplysninger og valgmuligheder
i dit selskabs årsregnskab
Nye notekrav, du skal være opmærksom på
Der er enkelte nye notekrav, du skal være opmærksom
på, hvis dit selskab opskriver anlægsaktiver, regulerer
poster til dagsværdi eller har en dagsværdireserve.
Oplysning om regnskabsmæssig behandling af skat ved
opskrivning af anlægsaktiver
Hvis dit selskab opskriver sine anlægsaktiver, skal du
oplyse om den skattemæssige effekt. Det gælder også,
selvom dit selskab aflægger årsregnskab efter reglerne
for mikroselskaber og har valgt ikke at beskrive anvendt
regnskabspraksis.

Relevant for mikroselskaber

regnskabspraksis i årsregnskabet er det nu muligt at
opdele beskrivelsen i relevante noter.

Ikke alle regnskabssystemer tillader
opdeling af noterne

Sikring af pengestrømme – regulering i egenkapital
eller resultatopgørelse
Hvis dit selskab anvender en renteswap eller et andet finansielt instrument til at sikre de fremtidige pengestrømme, skal årets ændring i dagsværdien påvirke årsregnskabet. Du kan vælge mellem at indregne ændringen på
egenkapitalen eller resultatopgørelsen.

Oplysning om dagsværdiændring
Der skal være en note i årsregnskabet, hvis dit selskab har
aktiver eller forpligtelser, der løbende reguleres til dagsværdi, eksempelvis investeringsejendomme eller børsnoterede aktier. Noten skal oplyse om dagsværdi ultimo, årets
ændring i dagsværdien, som er indregnet i resultatopgørelsen, samt årets ændring i dagsværdien, som er indregnet i
dagsværdireserven under egenkapitalen.

Mulighed for at anvende internationale
regnskabsstandarder

Oplysning om årets bevægelser i dagsværdireserven
Der skal være en note i årsregnskabet med en oversigt
over årets bevægelser på dagsværdireserven.

Disse internationale regnskabsstandarder er typisk kun
relevante for større selskaber og for datterselskaber i
koncerner, der i forvejen aflægger regnskab efter internationale standarder.

Nye valgmuligheder

Eksempelvis er der fremover mulighed for at vælge mellem to modeller for indregning af leasede aktiver i balancen. Enten den hidtidige model, hvor finansielt leasede
aktiver indregnes i balancen, eller den nye model, hvor
alle – både operationelle og finansielle – leasingaktiver
som udgangspunkt indregnes i balancen.

På nogle områder giver ændringerne i årsregnskabsloven
nye valgmuligheder, som du frivilligt kan tilvælge.
Anvendt regnskabspraksis kan fordeles ud i noterne
I stedet for at have en samlet beskrivelse af anvendt

Du kan frivilligt vælge at anvende tre nye internationale
regnskabsstandarder, når dit selskab aflægger årsregnskab:
IFRS 9 om finansielle instrumenter
IFRS 15 om indtægter fra kontrakter med kunder
IFRS 16 om leasingkontrakter

Kræver, at du også anvender IFRS 15

