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Ændringsoversigt til årsregnskabslovs-taksonomien af 1.10.2019 
 
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort taksonomi af 1.10.2019, hvor der er foreta-
get en række ændringer, som følge af ændringen af årsregnskabsloven i 2018 
samt en række brugerønsker. 
 
Dette dokument beskriver de væsentligste forskelle mellem taksonomien af 
1.10.2017 og taksonomien af 1.10.2019. 
 
Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med Danmarks Statistik. 
 
Væsentligste ændringer 
Nedenfor er de væsentligste forskelle beskrevet.  
 
[Nyt entrypoint] 
I 2019-taksonomien er der oprettet et nyt entrypoint, som kun omhandler års-
rapportens tekstafsnit. Entrypointet er tiltænkt et eksperiment med ESEF-
taksonomien for at undersøge, hvad det kræver at udarbejde en instans med 
brug af to taksonomier. 
 
[210.00 5 års oversigt] 
Af samme grund er 5 års oversigten taget ud af [200.00] og medtaget med ny 
nummerering. 
 
[000.00 General and submission data] 
Alle elementer med CPR-numre er slettet. Grønlandsk registreringsnummer er 
fjernet. 
 
[200.00 Ledelsesberetning] 
Som følge af ændringen af årsregnskabslovens § 99, stk. 2 tilføjes muligheden 
for at beskrive virksomhedens forhold vedrørende virksomhedens anvendelse 
af finansielle instrumenter. 
 
Som følge af ændringen af årsregnskabslovens § 99a er felterne omkring rede-
gørelse for samfundsansvar blevet opdateret. 
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Ligeledes er felterne omkring måltal og politikker vedrørende det underrepræ-
senterede køn og Redegørelse for politikker om mangfoldighed blevet opdate-
ret/tilføjet. 
 
[400.00 og 401.00 Balance] 
Som følge af ændringen af årsregnskabslovens §§ 39 og 49 indsættes følgende 
nye dagsværdireserver: 

 Reserve for dagsværdiregulering af valutakursgevinster (tab) 
 Reserve for dagsværdi af sikring 

 
Herudover er det ligeledes tilføjet et felt til ’egenkapital, som kan henføres til 
modervirksomheden’. 
 
Ydermere er der tilføjet muligheder for at angive ’Afledte finansielle instru-
menter’ som kort- og langfristede forpligtelser. 
 
For bedre at kunne understøtte Skattestyrelsen er der tilføjet et felt til angivelse 
af skyldig moms og afgifter. 
 
[501.00 Resultatopgørelse artsopdelt] 
For følgende elementer er balanceattributten ændret fra credit til debit for at 
sikre overensstemmelse med Erhvervsstyrelsen standardkontoplan: 

 Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling (fsa:Chan-
geInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndGoodsForResale) 

 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver (fsa:WorkPer-
formedByEntityAndCapitalised) 

 
Felterne omkring dagsværdiregulering af gæld vedrørende investeringsejen-
domme og andre investeringsaktiver er slettet 
 
[805.00 Oplysning om egenkapital] 
Som følge af ændringen af årsregnskabslovens § 55a tilføjes muligheden for at 
angive noten om bevægelser i dagsværdireserven. 
 
[807.00 Nærtstående parter] 
Udvalgte felter om adresser på ejer og medlemmer af ledelsen er slettet, da der 
er tale om personhenførbare oplysninger. 
 
[808.00 Andre note-oplysninger] 
Som følge af ændringen af årsregnskabslovens § 58a tilføjes muligheden for at 
angive noten om oplysning om aktiver eller forpligtelser, der indregnes til 
dagsværdi. 
 
 


