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Ændringsoversigt til årsregnskabslovs-taksonomi af 1.10.2015
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort taksonomi af 1.10.2015, hvor der primært
er sket tilretning af ændringerne i den nye årsregnskabslov.
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Der er således tale om større ændringer i de fleste afsnit. Dette dokument beskriver de væsentligste forskelle mellem taksonomien af 1.7.2014 og taksonomien af 1.10.2015.
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Væsentligste ændringer
Nedenfor er de væsentligste forskelle mellem taksonomien af 1.7.2014 og taksonomien af 1.10.2015 beskrevet.

ERHVERVS- OG

[200.00] Ledelsesberetning
I ledelsesberetningen er der bl.a. indsat elementer i forbindelse med oplysning
om egne kapitalandele i henhold til ny ÅRL § 77.
Herudover er der indsat elementer, så det er muligt for fonde at oplyse redegørelse for god fondsledelse samt uddelingspolitik.
Ydermere er der indsat elementer, som skal oplyses i ledelsesberetningen, hvis
virksomheden fravælger at udarbejde en ledelsespåtegning.
Endeligt er der introduceret elementer, som ligger i tilknytning til ledelsesberetningen. Her er det muligt bl.a. at finde redegørelse for samfundsansvar, som
er væsentligt udbygget ift. de nye krav. Det er ligeledes muligt at finde beretning om betaling til myndigheder samt redegørelse for måltal og politikker for
det underrepræsenterede køn.
[400.00] Balance (kontoform)
Her er der sket en mindre ændring i forbindelse med label-navne på hhv. anlægsaktiver og omsætningsaktiver. For at bevare sammenligneligheden til det
nye skema (kontoform fordelt på kort- og langfristede aktiver) har disse elementer fået forskellige navne i presentationlinkbasen, eksempelvis hedder elementet NoncurrentAssets både anlægsaktiver og langfristede aktiver.
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Der er indsat elementer i forbindelse med vekselgæld samt rokeret på aktiver
bestemt for salg samt indsat elementer til forpligtelser bestemt for salg, jf. ny
ÅRL § 80.
Herunder korrekt navngivning af elementet vedrørende ”Forpligtelser forbundet med aktiver bestemt for salg.
I høringsprocessen har der været enkelte drøftelser omkring et eksisterende
element omkring aktiver bestemt for salg i forbindelse med varebeholdninger.
Elementet bibeholdes indtil videre. Vær dog venligst opmærksom på, at der er
tale om et nyt element, da det oprindelige element er rokeret til ny placering og
betydning.
I høringsprocessen har det ydermere været drøftet, hvorvidt elementerne i forbindelse med aktiver bestemt for salg i balancen ligeledes dækker oplysninger i
forbindelse med ophørende aktiviteter. Og det er tilfældet. Der er derfor ikke
indsat yderligere elementer i denne sammenhæng.
Elementer vedr. kortfristede udskudte skatteaktiver blev ved en fejl indsat i høringsversionen af taksonomien. Disse er nu fjernet.
[402.00] Balance (kontoform fordelt på kort- og langfristet)
Der er i henhold til ny ÅRL bilag 2, skema 2 indsat et nyt skema i taksonomien, som vil være muligt at indberette på.
I den forbindelse er praksis-elementer fra den ”gamle” kontoform videreført.
Enkelte elementer er fjernet fra kun denne balanceform, da det ikke er tilladt at
indrapportere på elementerne, jf. tidligere ændringer i lovgivningen. Der er tale
om ”Reserve for nettoopskrivning af investeringsaktiver” og ”Reserve for biologiske aktiver”.
I forhold til høringsversionen af taksonomien er der ligeledes videreført elementer fra hensatte forpligtelser, som ikke var medtaget i første omgang.
Selskabsskat er nu et selvstændigt element.
[500.00 og 501.00] Resultatopgørelse
I henhold til ny ÅRL § 80 er der indsat elementer, så det er muligt at oplyse om
årets resultat af ophørende aktiviteter samt fortsættende aktiviteter.
I henhold til ny ÅRL § 122, stk. 4, er der ligeledes tilføjet element til indtægtsføring af negativ goodwill.
Skemaet er desuden opdateret med elementet Nedskrivning af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger.
[502.00] Tilknytning til resultatdisponeringen
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Det er nu muligt at angive, hvorvidt der er udloddet ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets afslutning.
[600.00] Pengestrømsopgørelse
Tilføjelse af elementer vedr. aktiver bestemt for salg i forbindelse med drift-,
investering- og finansieringsaktivitet.
[700.00] Egenkapitalopgørelse
Særskilt linje i egenkapitalopgørelsen vedr. brug af sammenlægningsmetoden
[801.00] Anvendt regnskabspraksis
I forbindelse med virksomhedens regnskabsklasse er det nu muligt at angive,
hvorvidt virksomheden aflægger regnskab efter regnskabsklasse B – mikro.
Der er indsat elementer for at angive, hvorvidt virksomheden benytter undtagelsesmuligheden i ny ÅRL § 78a.
Mulighed for angivelse af en beskrivelse af hoved- og nøgletal.
[802.00] Oplysning om aktiver
Anlægsnoten er opdateret i forbindelse med de immaterielle aktiver og opskrivninger.
Ydermere er det muligt at give oplysning om særlige forudsætninger vedr. udviklingsprojekter og skatteaktiver.
For materielle og finansielle anlægsaktiver er der medtaget yderligere elementer vedr. Regnskabsmæssig værdi af anlægsaktiver, som ville have været indregnet, hvis opskrivning ikke havde været foretaget, jf. ny ÅRL § 58, stk. 1.
Noten omkring "information om forudsætninger vedr. udviklingsprojekter og
skatteaktiver" er opdelt, så det er muligt at rapportere på hhv. udviklingsprojekter og skatteaktiver.
[803.00] Oplysning om gældsforpligtelser udover hensatte forpligtelser
I henhold til ny ÅRL § 93, stk. 1, er det muligt at give Information om optaget
lån mod udstedelse af øvrige værdipapirer og rettigheder.
[804.00] Oplysning om hensatte forpligtelser
Det er nu muligt at angive yderligere oplysninger i forbindelse med hensættelser til udskudt skat.
[805.00] Oplysning om egenkapital
Det er nu muligt at angive oplysning om ændringer som følge af sammenlægningsmetoden, jf. ny ÅRL § 126, stk. 7, samt oplysning om reserve for opskrivninger, jf. ny ÅRL § 58, stk. 2.
[806.00] Oplysning om resultatopgørelsen
Mulighed for at oplyse om antal ansatte i pro rata konsoliderede virksomheder
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Udvidelse af note omkring særlige poster
[807.00] Oplysning om nærtstående parter
I henhold til ny ÅRL § 98c, er der indsat yderligere elementer i forbindelse
med transaktioner, som ikke er indgået på normale markedsvilkår.
[808.00] Andre noter
Det er udover i ledelsesberetningen muligt at angive redegørelse for god fondsledelse og redegørelse for uddelingspolitik i noterne.
Her er det ligeledes muligt at angive følgende noteoplysninger:
-

Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder
Oplysning om forudsætninger for dagsværdiberegninger af aktiver og
forpligtelser
Oplysning om omfang og karakter af afledte finansielle instrumenter

Der er sket en opdatering i forhold til muligheden for at angive en fælles note
”Oplysning om aktiver bestemt for salg og tilhørende forpligtelser”

