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Ændringsoversigt til årsregnskabslovs-taksonomi af 1.7.2014
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Erhvervsstyrelsen har offentliggjort taksonomi af 1. 7. 2014. Der er tale
om en opdatering af taksonomi af 1.4.2013, hvor der hovedsagligt er foretaget tilføjelser på baggrund af ønsker fra interessenter. Tilføjelserne er
primært foretaget i noterne.
Dette dokument beskriver de væsentligste forskelle mellem taksonomien
af 1.4.2013 og taksonomien af 1.7.2014.
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Væsentligste ændringer
Neden for er de væsentligste forskelle mellem taksonomien af 1.4.2013
og taksonomien af 1.7.2014 beskrevet.
1. Ledelsesberetning og redegørelser
Der er foretaget tilføjelser i ledelsesberetningen, således det nu er muligt
at opmærke redegørelser for det underrepræsenterede køn og virksomhedsledelse. Redegørelse for samfundsansvar er allerede indarbejdet i de
tidligere taksonomi-versioner.
2. Regnskabsperiode
Der er i indsendelsesoplysningerne indarbejdet elementer vedr. foregående regnskabsperiode. Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at det
ifølge indsendelsesbekendtgørelsens § 15 er pligtigt at opmærke denne
information, såfremt den fremgår af årsrapporten.
Der er desuden tilføjet mulighed for at angive en Registreret regnskabsperiode, som afviger fra rapporteret regnskabsperiode på grund af flydende regnskabsperiode. Dette er særligt relevant for nogle enkelte andelsselskaber med begrænset ansvar.
3. Mellemsum i resultatopgørelsen
Der er indarbejdet en ny mellemsum i resultatopgørelsen kaldet Resultat
af ordinær drift før dagsværdireguleringer. Regnskabsposten rettes primært mod ejendomsselskaber, da det har vist sig, at der er et behov for at
vise resultatet af ordinær drift før reguleringer af dagsværdier for investeringsejendomme mv.
4. Årets resultat efter minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel
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I forslag til resultatdisponering er det nu også muligt at disponere over
koncernens andel af årets resultat - dvs. Årets resultat efter minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel, i tilfælde hvor der indgår minoritetsinteresser i virksomhedens koncern.
5. Iværksætterselskab
Der er indarbejdet en særlig reserve i taksonomien for iværksætterselskaber. Det er nu muligt at overføre til en særlig reserve fra resultatdisponeringen til egenkapital samt lave noter hertil.
6. Joint venture
I taksonomien er der indarbejdet joint venture for anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter.
7. Særligt for forsyningsvirksomheder
Det er nu muligt for forsyningsvirksomheder at indberette tidsmæssige
forskelle i taksonomien. Dette er tilføjet for anvendt regnskabspraksis,
balance og noter hertil.
8. Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder
I taksonomien er der nu indarbejdet element vedr. Kortfristet tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder i balancen, hvilket bl.a. er relevant i forhold til sambeskatningsbidrag.
9. Kortfristet gæld til banker
I praksis har det vist sig, at kortfristet gæld til banker opgjort i balancen
ikke nødvendigvis er det samme som kortfristet gæld til banker under likvide beholdninger i pengestrømsopgørelsen.
I taksonomien af 1.4.2013 opmærkes de to felter automatisk, når blot et
af felterne opmærkes.
De to felter vedr. kortfristet gæld til banker, primo/ultimo under likvide
beholdninger i pengestrømsopgørelsen er derfor blevet erstattet af to nye
felter i den nye taksonomi, og felterne hedder Kortfristet gæld til banker,
primo/ultimo (pengestrømsopgørelsen).
10. Rettelser/tilføjelser af mindre karakter
Der er i den nye taksonomi foretaget præciseringer af de engelske labels.
I noterne er der foretaget tilføjelser for følgende forhold:
•
•
•
•
•
•

kort- og langfristet anden gæld,
vedrørende fusion og køb af virksomhed,
overførsler,
kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over tilgodehavender,
indregnede aktiver, der ikke ejes af virksomheden,
pålydende nominelle værdi pr. kapitalandel,
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•
•
•

udskudte skatteaktiver,
krav på indbetaling af registret kapital mv.,
andre finansielle omkostninger.

