
 

30. november 2017 

/LF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN  

Dahlerups Pakhus 

Langelinie  Allé 17 

2100 København Ø 

  

Tlf.         35 29 10 00 

Fax        35 29 10 01 

CVR-nr  10 15 08 17 

E-post erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 
 
ERHVERVSMINISTERIET 

 

 
Ændringsoversigt til årsregnskabslovs-taksonomi af 
1.10.2017 
 
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort taksonomi af 1.10.2017, hvor 
der primært er ændringer i forhold til revisors erklæring om udvidet 
gennemgang samt i forbindelse med indberetning til Danmarks 
Statistik. 
 
Dette dokument beskriver de væsentligste forskelle mellem takso-
nomien af 1.10.2016 og taksonomien af 1.10.2017. 
 
Væsentligste ændringer 
Nedenfor er de væsentligste forskelle beskrevet. 
 
Balancen i beretningsform er slettet. 
Elementer om ekstraordinære poster er slettet. 
 
[001.00] Danmarks Statistik 
Danmarks Statistik har foretaget en række ændringer og tilpasnin-
ger til deres afsnit i taksonomien. 
 
[101.00] Revisors erklæringer, fra 2018-06-30  
Der er bl.a. indsat en ny gruppe vedr. revisors erklæringer, som 
finder anvendelse på afgivelse af erklæringer på regnskaber den 
30. juni 2018 eller senere. 
 
Ændringerne er hovedsagligt foretaget i forbindelse med erklæring 
om udvidet gennemgang. Helt overordnet er der ikke forskel på 
selve grundstrukturen med erklæring og underskrifter. Der er dog i 
erklæringen om udvidet gennemgang ændret rækkefølge, så kon-
klusion og grundlag for konklusion ligger øverst. Dermed ligner 
strukturen revisionspåtegningen. Der er ydermere tilføjet et nyt felt, 
”Væsentlig usikkerhed vedr. fortsat drift”. 
 
Følgende felter er udeladt i forbindelse med erklæring om udvidet 
gennemgang: 
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”Identifikation af regnskabet og hvilken regnskabsmæssig begrebs-
ramme, der er anvendt ved regnskabets udarbejdelse (udvidet 
gennemgang)” og ”Oplysning om hvis et forbehold er af så afgø-
rende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør 
godkende regnskabet (udvidet gennemgang)”. 
 
Derudover er der tilføjet endnu en enumeration i forbindelse med 
”Type af modificeret konklusion” og ”Type af modificeret grundlag 
for konklusion”. 
 
Labelnavnet er af denne årsag ændret til ”Type af konklusion” og 
”Type af grundlag for konklusion”. 
 
[200.00] Ledelsesberetning 
Der er tilføjet et ekstra element til ”Link til beretning om betaling til 
myndigheder”. 
 
[801.00] Anvendt regnskabspraksis 
Der er tilføjet en række elementer i forbindelse med anvendt regn-
skabspraksis. 
 
 
 


