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Ændringsoversigt til årsregnskabslovs-taksonomi af 1.10.2016.

ERHVERVSS TYRELSE N

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort taksonomi af 1.10.2016, hvor der primært
er sket tilretning som følge af de ajourførte revisionsstandarder og ændringer til
revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen.
Der er således primært tale om ændringer ift. revisors erklæringer. Dette dokument beskriver de væsentligste forskelle mellem taksonomien af 1.10.2015
og taksonomien af 1.10.2016.
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Væsentligste ændringer
Nedenfor er de væsentligste forskelle beskrevet.
ERHVERVS- OG

[102.00] Revisors erklæringer, fra 2016-12-15
Der er bl.a. indsat en ny gruppe vedr. revisors erklæringer, som skal finde anvendelse på afgivelse af erklæringer på regnskaber, hvis regnskabsår afsluttes
den 15. december 2016 eller senere. Revisor kan dog anvende erklæringerne
ved afgivelse af erklæringer på regnskaber den 15. december 2016 eller senere.
Ændringerne er hovedsagligt foretaget i forbindelse med revisionspåtegningen.
Helt overordnet er der ikke forskel på selve grundstrukturen med erklæring og
underskrifter. I forhold til underskrifter er der gjort plads til at kunne anføre revisors MNE-nummer. Det er ikke et krav at udfylde dette felt.
Der er dog i revisionspåtegningen ændret rækkefølge, så konklusion og grundlag for konklusion ligger øverst. Der er ydermere tilføjet nye felter, såsom
”Væsentlig usikkerhed vedr. fortsat drift”, ”Centrale forhold ved revisionen”
og ”Udtalelse om andre oplysninger”, som skal benyttes, såfremt revisor udtaler sig om andre forhold, eksempelvis supplerende beretning om CSR. ”Udtalelse om andre oplysninger” er ligeledes tilføjet i forbindelse med erklæring om
udvidet gennemgang.
Under afsnittet om ”Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering” er der indsat tre nye felter: ”Erklæringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsen”, ”Yderligere oplysninger krævet i henhold til EU forordning” og ”Andre rapporteringsforpligtelser”. I forhold til feltet ”Erklæringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsen” er der indsat fire boolean-markeringer, hvor det nærmere skal angives, om tekstfeltet omhandler forhold vedr. 1) straffeloven samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, 2) den
for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, 3) lov-

VÆKSTMINISTERIET

2/2

givningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af
regnskabsmateriale og 4) andre forhold. Der er ydermere tilføjet et element
omkring ”Andre rapporteringsforpligtelser”.
Der er ydermere ændret danske labelnavne (ikke unikt ID) på felterne ”Fremhævelse af forhold i regnskabet” og ” Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen”. Disse ændringer er ligeledes foretaget ift. erklæring om udvidet gennemgang.
I forhold til erklæring om review er der tilføjet mulighed for at angive overskrifter på samme måde som ses ved revisionspåtegning og erklæring om udvidet gennemgang.
[400, 401 og 402] Balance
Under hensatte forpligtelser i balancerne er der indarbejdet mulighed for særskilt at præsentere hensættelser vedrørende joint ventures på samme måde, som
det er muligt at præsentere kapitalandele i joint ventures særskilt under aktiver.
[700] Egenkapitalopgørelse
Egenkapitalopgørelsen er udvidet med hhv. ”Køb af minoritetsandele” og ”Salg
af minoritetsandele”.
[801] Anvendt regnskabspraksis
Der er tilføjet element for anvendt regnskabspraksis vedrørende særlige poster.
[802] Oplysning om aktiver
Der er indarbejdet mulighed for at specificere ”Udskudte skatteaktiver”.
[807.00] Oplysning om nærtstående parter
Erhvervsdrivende fonde skal bl.a. oplyse om det samlede vederlag til administrator i regnskabsåret. Administrator er tilføjet som member.
[808] Oplysning om eventualforpligtelser mv. samt pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er indarbejdet mulighed for at præsentere eventualforpligtelser over for associerede virksomheder på samme vis som eventualforpligtelser over for tilknyttede virksomheder.

