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Erhvervsstyrelsen offentliggør hermed taksonomien af 1.4.2013. Der er
tale om en opdatering af taksonomien af 1.10.2012. Med taksonomien er
der foretaget en række ændringer, som bl.a. dels skyldes ændringer i forbindelse med revisors erklæring om udvidet gennemgang og dels brugerønsker. Dette dokument viser, hvordan det er muligt at identificere
ændringerne til taksonomien og beskriver de væsentlige forskelle, der er
mellem taksonomien af 1.10.2012 og taksonomien af 1.4.2013.
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Taksonomien af 1.4.2013 blev udsendt i høring den. 14. februar 2013
med høringsfrist den 14. marts 2013. Styrelsen har modtaget flere høringssvar med gode kommentarer og bemærkninger. Samtidig skete der
en høring af udkast til ny erklæringsbekendtgørelse, hvor de nye regler
om erklæring af udvidet gennemgang er indarbejdet.
Særligt om fritagelse for digital indberetning af årsrapporten
Med taksonomien af 1.4.2013 er der indarbejdet en række elementer,
som virksomheder tidligere har kunnet opnå fritagelse for digital indberetning for, såfremt der var et behov for disse særlige poster. Her tænkes
særligt på afsnit 3 og 4 omkring særlige poster for fonde og forsyningsvirksomheder.
De udvidelser, der er sket i taksonomien, kan man pr. 1. august 2013 ikke længere opnå fritagelse for.
Har virksomhederne fortsat et særligt behov for atypiske poster, som ikke er indarbejdet i taksonomien af 1.4.2013, skal de ansøge om fritagelse
for digital indberetning på normal vis, hvorefter styrelsen vil tage stilling
til de konkrete sager.
Ligeledes blev det muligt i taksonomien af 1.10.2012 at indarbejde en
erklæring fra intern revision. Da styrelsen ikke tidligere har meldt noget
ud omkring en overgangsperiode for årsrapporter med disse erklæringer,
gælder samme overgangsperiode ligeledes her. Dette medfører, at virksomheder, som har behov for at medtage en erklæring fra intern revision
i årsrapporten, ligeledes pr. 1. august 2013 ikke længere vil kunne opnå
fritagelse herfor.
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Væsentlige ændringer
Nedenfor er de væsentlige forskelle mellem taksonomien af 1.10.2012
og taksonomien af 1.4.2013 beskrevet.
Øvrige ændringer har karakter af redaktionelle ændringer.
1. Erklæring om udvidet gennemgang er indarbejdet
Folketinget har den 6. december 2012 vedtaget et lovforslag om ændring
af årsregnskabsloven og revisorloven, hvilket betyder, at små virksomheder i regnskabsklasse B, der er omfattet af et krav om revision, kan
vælge at lade revisionen udføre efter en erklæringsstandard, der er særligt tilpasset disse virksomheders størrelse og kompleksitet.
Figur 1: Visning af nye elementer vedrørende revisors erklæring om udvidet gennemgang

2. Balance-attributten er indarbejdet på alle monetary-elementer
For at imødekomme et ønske om indførsel af balance-attributten er debet/kredit indarbejdet i forbindelse med alle beløbs-elementer.
Fremgangsmåde (resultatopgørelse og balance)
•

Aktiver og omkostninger; debet.

•

Egenkapital, passiver og indtægter; kredit.

•

Den rapporterede værdi vedr. omkostninger bør fremgå af instansen som værende positiv, da den tilhørende attribut er debet.
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Fremgangsmåde (pengestrømsopgørelse)
•

Poster, som forøger de likvide beholdninger, er debet.

•

Poster, som formindsker de likvide beholdninger, er kredit.

Særlig udfordring omkring enkelte note-elementer
Enkelte note-elementer optræder i flere sammenhænge, som vanskeliggør fastsættelsen af balance-attributten. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse valgt samme fremgangsmåde, som IFRS Foundation har valgt i
forbindelse med IFRS-taksonomien.
Der er derfor på enkelte note-elementer valgt ikke at indføre en balanceattribut, hvilket muliggør anvendelsen af elementet i flere sammenhænge.
3. Særlige poster i forhold til fonde er indarbejdet
Særlige poster i forhold til fonde er indarbejdet, eksempelvis elementer i
forbindelse med sikringsfond, reservefond og disponible reserver.
4. Særlige poster for forsyningsvirksomheder er indarbejdet
Særlige poster i forhold til forsyningsvirksomheder er indarbejdet, eksempelvis elementer i forbindelse med over/underdækning.
5. Årsregnskabets nummer
Det er nu muligt at angive årsregnskabets nummer (ReportingPeriodNumber).
Eks. virksomhedens 9. regnskabsår

6. Virksomhedens binavne
Det er nu muligt at angive virksomhedens eventuelle binavne.
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Figur 2: Visning af virksomhedens eventuelle binavne

7. Modifikationer til revisors erklæringer
I forbindelse med revisionspåtegningen og revisors erklæring om udvidet gennemgang er det nu muligt i taksonomien at angive revisors modifikationer i underoverskrifter.
Vær opmærksom på, at det i henhold til indsendelsesbekendtgørelsens §
15 (bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter
m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed) ikke
er muligt at clob-opmærke revisors erklæringer. Medtages revisors modifikationer i underoverskrifter, skal oplysningerne således opmærkes til
disse elementer.
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Figur 3: Visning af revisors modifikationer

8. Fravalg af revision for det kommende regnskabsår i ledelsespåtegningen
Elementet omkring fravalg af revision for det kommende regnskabsår er
ikke længere en del af selve ledelsespåtegningen, men fremgår derimod
nu ”i tilknytning” til ledelsespåtegningen.
Figur 4: Visning af elementer i tilknytning til ledelsespåtegningen

9. Mulighed for at angive eksempelvis et komplementarselskab som
en del af ledelsen
Det er nu muligt at angive eksempelvis et komplementarselskab, som
ikke er en del af den registrerede ledelse.
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Figur 5: Visning af detaljer om deltager i ledelsen, som ikke er en del af den registrerede ledelse

10. Rettelse af mindre fejl
Der er foretaget mindre fejlrettelser i forbindelse med høringen af taksonomien, såsom:
-

Anlægsnote for finansielle anlægsaktiver: tilføjelse af årets nedskrivninger under kategorien ”opskrivninger”
Anlægsnoten: tilføjelse af elementer omkring spaltning og virksomhedssalg
Tilføjelse af noteoplysninger omkring deposita
Tilføjelse af symmetri mellem egenkapitalopgørelsen/typer og
posterne i egenkapitalen i balancen
Tilføjelse af noteoplysninger omkring oplysning om hensatte
forpligtelser
Unik dansk betegnelse, eksempelvis var der i taksonomien af
1.10.2012 flere elementer med den danske labelbetegnelse
”Adressat” eller ”Konklusion”. Dette er nu tilrettet.

