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SPECIALPRIS 2: 
Særlige poster samt poster i anden totalindkomst 

Det har været observeret som en tendens i de senere års års-
regnskaber, at en række selskaber og efterhånden flere og 
flere har indføjet særlige poster i resultatopgørelsen. Desuden 
har visse selskaber - som krævet i regnskabsstandarderne - 
væsentlige poster præsenteret i OCI (Anden totalindkomst), 
herunder ændringer i måling af pensionsposter, som aldrig 
bliver ført via resultatopgørelsen og dermed ikke umiddelbart 
indgår i bedømmelsen af selskabets resultatudvikling. Selska-
berne kan derfor med fordel omtale sådanne poster med hen-
blik på at få en samlet bedømmelse af udviklingen i resultatet.

Dommerkomiteen har derfor ønsket at fremhæve den gode 
uddybende beskrivelse og forklaring af væsentlige poster i 
OCI samt forklaring af væsentlige særlige poster. 

Omtalen bør placeres hensigtsmæssigt og bør vægtes i forhold 
til relevans og væsentlighed. Det betyder at væsentlige pensi-
onsposter bør omtales i sammenhæng med omtalen af årets 
resultat. Tilsvarende bør væsentlige forskydninger i bogført 
værdi af datterselskaber som følge af valutakursudvikling for-
klares, ligesom sikringsposterne bør forklares, hvis de væsent-
ligt påvirker udviklingen i egenkapitalen.

Særlige poster bør nok have karakter af enten at være usæd-
vanligt store i det pågældende år eller være af engangskarakter 
og gerne begge dele. Indholdet bør fremgå af omtalen sam-
men med årsagen til at placere dem som særlige poster. Der er 
lagt vægt på, at den uddybende forklaring giver transparens i 
forhold til indholdet af posterne og at den uddybende beskri-
velse er hensigtsmæssigt placeret i forhold til relevans og væ-
sentlighed. Herudover er der lagt vægt på, at placeringen er i 
overensstemmelse med IFRS, eller at der er afstemning til 
IFRS. 

Dommerkomiteen har også lagt vægt på, at der i omtalen i års-
rapporten er reference til posterne i overensstemmelse med 
IFRS.
 
Det kan nævnes at brugen af særlige poster også internatio-
nalt har givet anledning til overvejelser og udfordringerne ud-
springer af, at visse hævder, at der ikke er klare regler under 
IFRS. IASB har derfor i sit diskussionsoplæg om ”Disclosure” 

foreslået, at der fremover skal være definitioner af særlige po-
ster, nok som enten meget usædvanlige og kun tilfældigt rela-
teret til virksomhedens ordinære drift eller så usædvanlig, at 
den ikke forventes at forekomme i en forudseelig fremtid 
(foreseeable future). Det bemærkes, at et diskussionsoplæg er 
en meget tidlig fase henimod en ny standard.

Det har givet anledning til overvejelser i dommerkomiteen 
om brugen af særlige poster kunne kvalificere som fremhæ-
velsesværdige, hvor indholdet går igen år efter år uanset stør-
relse, og/eller hvor indholdet er mange mere eller mindre ens-
artede poster. En række virksomheder har gode og uddy-
bende forklaringer, der giver transparens og et godt indblik i 
de særlige poster i resultatopgørelsen. De kunne siges at lette 
analytikernes arbejde, men hvor der måske kan stilles spørgs-
målstegn ved om det helt er i overensstemmelse med IFRS, 
fordi de vises særskilt.  Dommerkomiteen har ikke ønsket at 
tage stilling i denne debat, og har derfor undladt at fremhæve 
sådant indhold.

Hos vinderen af denne specialpris er der lagt vægt på, at der er 
tale om en usædvanlig stor post i 2016 årsregnskabet, og den 
er beskrevet og forklaret tydeligt. Anvendt praksis er angivet, 
og usikkerheden i skøn er kort omtalt, og endelig er der fore-
taget afstemning til IFRS, så det klart fremgår, hvordan resul-
tatopgørelsen ville have set ud, såfremt beløbet ikke havde 
været medtaget som særlig post.

I relation til OCI kan fremhæves at visse selskaber omtaler 
indholdet af væsentlige poster i OCI, og f.eks. omtaler TDC 
den positive påvirkning for valutakursomregning samt den 
negative for pensionsordninger med forklaring på årsagen, og 
det berettes i afsnittet med beskrivelse af koncernresultatet.

 

 




