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Kære Lise Fode
Høringssvar på høring af udkast til ny årsregnskabslovstaksonomi
Indledningsvist vil XBRL Danmark takke Erhvervsstyrelsen for muligheden for at komme med
høringssvar.
XBRL Danmark har haft udkastet til høring i foreningen med henblik på gennemgang af de foreslåede
ændringer til den nye kommende taksonomi.
XBRL Danmarks høringssvar på taksonomien er udelukkende sket ud fra en teknisk gennemgang af
ændringer i forhold til den aktuelle taksonomi.
På denne baggrund har vi følgende bemærkninger, observationer o.lign. til udkastet:
1.

Det forekommer, at ændringerne til Danmarks Statistik (DS) ikke svarer til regnskabsstatistikken? DS
har opdateret deres regnskabsstatistik, hvorfor det kunne være hensigtsmæssigt, at taksonomien
afspejler dette. Vi har bemærket, at bl.a. felterne vedrørende aktiver ikke er slettet, hvilket de er i
blanketten.

2.

Der udestår i henhold til nyhedsbrev tags til IFRS 15 og 16. Men hvad med IFRS 9? Kan der med
fordel anvendes særskilte tags i noterne mv. i relation til regnskabsaflæggelsen, hvis IFRS 9
anvendes?

3.

Vi har bemærket placeringen af ”Skyldig moms og afgifter” placeret i område 803.00. Skal dette ikke
være placeret særskilt under kortfristet gæld? Det fremgår som værende en del af anden gæld. Det
skal vel fjernes fra anden gæld? Og/eller skal det oprettes særskilt?

4.

Vi har bemærket, at alle de gamle tags vedrørende associerede virksomheder er erstattet af
kapitalinteresser. Vi vurderer ikke, at dette er en hensigtsmæssig løsning. Hvad gør man, hvis man
både har kapitalinteresser og associerede virksomheder? Og skal man specificere begge dele i
balance, noter etc.? Der skal efter vores opfattelse være tags til såvel kapitalinteresser, associerede
virksomheder og joint ventures. Særligt også fordi kapitalinteresser kan måles til både indre værdi og
dagsværdi. Hvis dagsværdi, jf. § 37, anvendes, vil der være en forskel til associerede virksomheder,
der ikke kan anvende § 37, men skal anvende § 41. Alene derfor er der behov for adskillelse.
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5.

Af lovforslagets bemærkninger (lovforslag nr. L99, til nr. 22) fremgår det, at såfremt et selskab har
kapitalandele i tilknyttede, associerede virksomheder samt kapitalinteresser, skal disse præsenteres
særskilt i resultatopgørelsen. Dette giver taksonomien ikke mulighed for. Ligeledes bør balancen også
afspejle dette. Den opdeling, der er i relation til resultatopgørelsen, bør også afspejles i balancen.

6.

Desuden gælder det også for tilgodehavender og gæld til kapitalinteresser og associerede
virksomheder. Hvad med renter af tilgodehavender/gæld til de to forskellige typer af
kapitalinteresser? Ifølge lovbemærkningerne til nr. 79-82 kan en virksomhed opdele regnskabsposten
”kapitalinteresser” i ”kapitalinteresser” og ”associerede virksomheder”. Og det anføres, at ”Det
samme er tilfældet for regnskabsposterne ”tilgodehavender hos kapitalinteresser” og ”gæld til
kapitalinteresser”. Dette bør taksonomien tage højde for.

7.

Dagsværdiregulering af gæld findes stadig, men underpunkterne fra 2017-taksonomien er slettet. Det
fører til følgende spørgsmål: Kan man stadig have dagsværdiregulering af gæld? Dette forhold er
gældende for både den arts- og funktionsopdelte resultatopgørelse.
Der er oprettet tags hertil i område 806.00 Oplysninger om resultatopgørelsen. Vi er klar over, at
man vel godt kan have finansielle forpligtelser til dagsværdi, hvis gælden er effektivt sikret
(dagsværdisikring). Men værdiregulering fra gæld og sikringsinstrument indregnes ofte som
finansielle poster i resultatopgørelsen. Denne post må formentlig hidrøre fra § 38, hvor der tidligere
var krav om dagsværdi på gæld.

8.

Feltet ’AverageNumberOfEmployees’ ligger både i område
’http://xbrl.dcca.dk/role/806.00/DisclosureOfIncomeStatement’ og
’http://xbrl.dcca.dk/role/807.00/DisclosureOfRelatedParties’. (Både i presentation og definitions link
base). Er det en fejl, at feltet ligger i 807?

9.

Der er indføjet nye linjer til resultatdisponeringen for følgende områder:
a.
b.

Reserve for udviklingsomkostninger
Egenkapital, som kan henføres til modervirksomheden
Men kan følgende forhold også overvejes:

Reserve for dagsværdiregulering af valutakursgevinster

Reserve for dagsværdi af sikring
Skal overførsler til disse ind over resultatet?

Vi står gerne til rådighed, hvis ovennævnte giver anledning til spørgsmål, behov for uddybning etc.

Med venlig hilsen

Poul Kjær
formand for XBRL Danmark
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