
 

 

 

 
 

 
 

Illustration af ændringer til 
IFRS-årsrapporten 2017 
 

Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der 
potentielt skal indarbejdes i din IFRS-årsrapport 2017 i 
forhold til årsrapporten 2016 



 

 

Velkommen til vores illustrative IFRS-publikation for 2017 
Dette er vores IFRS-publikation, hvor vi illustrerer, hvordan nye IFRS-regler kan påvirke års-
rapporten for 2017. Publikationen indeholder illustration af nye regler, der er obligatoriske for 
2017 for IFRS-aflæggere i EU. 

Hæftet er opbygget, så du på højre side finder en illustration af de nye krav, mens du på ven-
stre side finder forklaringer og referencer til de pågældende IFRS-standarder. Vi har ikke illu-
streret samtlige nye krav, men alene dem, der vil påvirke de fleste ikke-finansielle IFRS-af-
læggere. Nyheder er markeret med blåt. 

I forhold til 2016-udgaven er følgende ændringer foretaget i denne publikation: 

— I ledelsesberetningen har vi kort opsummeret de nye krav til redegørelse for samfunds-
ansvar. Børsnoterede virksomheder med under 500 ansatte og virksomheder i regn-
skabsklasse Cs omfattes af de udvidede krav for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 
2018 eller senere.  

— Indledningen til anvendt regnskabspraksis er opdateret med de standarder og fortolk-
ningsbidrag, der er obligatoriske fra 1. januar 2017. 

— Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering er opdateret med vedtagne ikke-ikrafttrådte 
standarder og fortolkningsbidrag pr. 31. oktober 2017. 

— I noten "Gældsforpligtelser fra finansieringsaktivitet" er vist, hvordan virksomheden kan 
præsentere det nye krav fra amendments to IAS 7 om uddybende oplysninger, der op-
står som led i finansieringsaktivitet.  

— I appendiks 1 finder du en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligato-
riske for IFRS-aflæggere i EU for 2017. 

— I appendiks 2 har vi givet et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og for-
tolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2018 eller senere. 

Med venlig hilsen 
KPMG P/S 

Michael Sten Larsen Jane Thorhauge Møllmann 
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Ledelsesberetning 
Forklarende noter 

ÅRL § 99a, IFRS-BEK § 
4, stk. 1  

a) Kravene til redegørelsen for samfundsansvar er udvidet. Børsnoterede virksomheder med under 
500 ansatte og virksomheder i regnskabsklasse Cs omfattes af de udvidede krav for regn-
skabsår, der påbegyndes 1. januar 2018 eller senere. Der stilles følgende nye krav til redegørel-
sen: 

— En kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel 
— Hvert af de lovkrævede områder skal indeholde beskrivelse af politikker, handlinger og resul-

tater  
— Beskrivelse af anvendte processer for rettidig omhu (due diligence), hvis virksomheden an-

vender sådanne 
— Beskrivelse af væsentligste risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, og hvordan 

virksomheden håndterer de pågældende risici 
— Oplysning om anvendelse af ikke-finansielle KPI'er 

Følg- eller forklar-princippet skal anvendes for hvert af lovens krævede områder. 

For en nærmere beskrivelse af de nye krav henvises til vores publikation "Reporting on corporate 
social responsibility". Publikationen kan downloades på www.kpmg.dk. 

https://home.kpmg.com/dk/en/home/insights/2017/06/reporting-on-corporate-social-responsibility.html
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Ledelsesberetning  

Redegørelse for samfundsansvar a) 
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 
IAS 1.10(b), 10A, 38-
38A, 51(b)-(e), 81A, 
113 Resultatopgørelse    
     
 tkr. Note 2017 2016      

 Fortsættende aktiviteter    
IAS 1.82(a) Omsætning  102.716 96.636 
IAS 1.99, 103 Produktionsomkostninger  -50.708 -56.186 
IAS 1.99, 103 Forsknings- og udviklingsomkostninger  -1.109 -697      

IAS 1.103 Bruttoresultat  50.899 39.753 
IAS 1.99, 103 Andre driftsindtægter  1.021 194 
IAS 1.99, 103 Distributionsomkostninger  -17.984 -15.865 
IAS 1.99, 103 Administrationsomkostninger  -17.732 -14.428 
IAS 1.97 Nedskrivning af goodwill  -5.000 0 
IAS 1.99, 103 Andre driftsomkostninger  -870 -30      

IAS 1.85, BC55-BC56 Resultat af primær drift  10.334 9.624 
IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder  791 532 
IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i joint ventures   350 55 
IAS 1.85 Finansielle indtægter  1.161 480 
IAS 1.82(b) Finansielle omkostninger  -1.707 -1.646      

IAS 1.85 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat  10.929 9.045 
IAS 1.82(d), 12.77 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter  -3.371 -2.520      

IAS 1.85 Årets resultat af fortsættende aktiviteter  7.558 6.525 

 Ophørte aktiviteter  

379 -422 
IAS 1.82 (ea), 
IFRS 5.33 (a) Årets resultat af ophørte aktiviteter       

IAS 1.81A(a) Årets resultat  7.937 6.103        

IAS 1.81B(a) Fordeling af årets resultat:  
  

 Aktionærer i DK Papir Industri A/S  7.413 5.736 
 Minoritetsinteresser  524 367      

   7.937 6.103      

     
IAS 33.4, 66 Resultat pr. aktie    
 Resultat pr. aktie (EPS Basic)  2,26 1,73 
 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D)  2,15 1,72 
 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie  2,14 1,87 
 Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie  2,03 1,86 
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

 Totalindkomstopgørelse    
     
 tkr. Note 2017 2016      

IAS 1.81A(a) Årets resultat  7.937 6.103      

 Anden totalindkomst    
IAS 1.82A(a)(i) Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen:    
IAS 19.120(c), 122 Genmåling af ydelsesbaserede pensionsordninger  272 -15 
IAS 1.91(b) Skat  -90 5      

   182 -10      

IAS 1.82A(a)(ii) Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen:    
IAS 1.82A(b)  Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede virksomhe-

der  -159 -169 
IAS 21.52(b) Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske virksomhe-

der  680 471 

IFRS 7.23(c) 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter: 
Årets værdiregulering  -23 -8 

IFRS 7.23(d) Dagsværdireguleringer reklassificeret til omsætning  -93 84 
IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg  135 118 
IAS 1.91(b) Skat  -14 -67      

   526 429      

IAS 1.81A(b) Anden totalindkomst efter skat  708 419      

IAS 1.81A(c) Totalindkomst i alt  8.645 6.522        

IAS 1.81B(b) Fordeles således:  
  

 Aktionærer i DK Papir Industri A/S  8.094 6.133 
 Minoritetsinteresser  551 389      

   8.645 6.522      
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

IAS 1.10(a), 10(f), 38-

38A, 40A-40B, 113 Balance    
     
 tkr. Note 2017 2016      

 AKTIVER    
IAS 1.54(a) Materielle aktiver  26.586 31.049 
IAS 1.54(c) Immaterielle aktiver og goodwill  6.226 4.661 
IAS 1.54(b), 17.49 Investeringsejendomme  8.868 8.966 
IAS 1.54(e) Kapitalandele i associerede virksomheder  1.489 1.000 
IAS 1.54(e) Kapitalandele i joint ventures  1.000 948 
IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele  3.631 3.525 
IAS 1.54(o), 56 Udskudt skat  1.161 2.107      

IAS 1.60 Langfristede aktiver i alt  48.961 52.256      

IAS 1.54(g) Varebeholdninger  12.867 12.119 
IAS 1.54(h) Tilgodehavender  26.250 18.227 
IFRS 7.8(a), IAS 

1.54(d) Afledte finansielle instrumenter  662 1.032 
IAS 1.55, 77 Forudbetalte omkostninger  330 1.200 
IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele  2.245 140 
IAS 1.54(i) Likvide beholdninger  1.505 1.850 
IAS 1.54(j), IFRS 5.38 Aktiver bestemt for salg  14.400 0      

IAS 1.60 Kortfristede aktiver i alt  58.259 34.568      

 AKTIVER I ALT  107.220 86.824       
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

IAS 1.10(a), 10(f), 38-

38A, 40A-40B, 113 Balance 

 

  
     
 tkr. Note 2017 2016      

 PASSIVER    
 Egenkapital *    
IAS 1.54(r), 78(e) Aktiekapital  14.550 14.550 
IAS 1. 78(e) Andre reserver  3.850 3.547 
IAS 1. 78(e) Overført totalindkomst  21.746 14.288      

IAS 1.54(r)) Aktionærerne i DK Papir Industri A/S' andel af egenkapitalen  40.146 32.385 
IAS 1.54(q) Minoritetsinteresser  3.660 3.109      

IAS 1.55 Egenkapital i alt  43.806 35.494      

 Forpligtelser 
 

  
IAS 1.54(m) Kreditinstitutter  22.837 19.206 
IAS 1.54(l), 78(d), 

19.63 Pensioner, hensatte forpligtelser og andre gældsforpligtelser 
 

2.715 1.867 
IAS 1.54(o), 56 Udskudt skat  2.954 1.567 
IAS 1.54(m) Eventualforpligtelser fra virksomhedsovertagelser  932 841      

IAS 1.60 Langfristede forpligtelser i alt  29.438 23.481      

IAS 1.54(m) Kreditinstitutter  4.390 4.386 
IAS 1.54(k) Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser  23.296 21.813 
IAS 1.54(m), IFRS 

7.8(e) Afledte finansielle instrumenter 
 

334 282 
IAS 1.54(n) Selskabsskat  699 0 
IAS 1.55 Udskudte indtægter  187 168 
IAS 1.54(l) Hensatte forpligtelser  660 1.200 
IAS 1.54(p), IFRS 5.38 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg  4.410 0      

IAS 1.60 Kortfristede forpligtelser i alt  33.976 27.849      

IAS 1.55 Forpligtelser i alt  63.414 51.330      

 PASSIVER I ALT  107.220 86.824      

* Vi har i denne publikation kun aflagt et koncernregnskab efter IFRS. Indregnes udviklingsomkostnin-
ger i balancen i modervirksomhedens separate regnskab, skal et beløb svarende til de aktiverede ud-
viklingsomkostninger, indregnes i egenkapitalen under en separat "Reserve for udviklingsomkostnin-
ger". 
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Pengestrømsopgørelse 
     
IAS 1.10(d), 29, 38-
38A, 113 

tkr. 
Note 2017 2016      

 Årets resultat efter skat, fortsættende aktiviteter  7.558 6.525 
 Årets resultat efter skat, ophørte aktiviteter  379 -422      
   7.937 6.103 
 Af- og nedskrivninger  5.786 5.917 
 Andre ikke-kontante driftsposter, netto  -6.052 -7.365 
 Regulering hensatte forpligtelser  -600 -1.000 
 Pensionsforpligtelser  -600 -800 
 Dagsværdiregulering, investeringsejendomme  200 1.600 
 Resultat efter skat i associerede virksomheder  -791 -532 
 Resultat efter skat i joint ventures  -350 -55 
 Finansielle indtægter  -1.161 -480 
 Finansielle omkostninger  1.707 1.646 
 Ændring i driftskapital  -6.418 -3.056      
 Pengestrømme vedrørende primær drift  -342 1.978      
IAS 7.31 Modtagne finansielle indtægter   1.541 1.087 
IAS 7.31 Udbytter fra associerede virksomheder og joint ventures  -1.141 -587 
IAS 7.31, 32 Betalte finansielle omkostninger  -1.871 -2.712 
IAS 7.35 Betalt selskabsskat  -1.200 -1.900      
IAS 7.10, 18 Pengestrømme til driftsaktivitet  -2.671 -4.112      
IAS 7.16(b) Køb af materielle aktiver  -1.000 -1.500 
IAS 7.16(b) Salg af materielle aktiver  3.190 1.078 
IAS 7.39 Køb af dattervirksomheder  -3.598 0 
IAS 7.16(d), (h) Salg af værdipapirer  2.128 2.970      
 Pengestrømme fra investeringsaktivitet  720 2.548      
IAS 7.17(d) Afdrag på gæld  -4.546 -5.941 
IAS 7.17(c) Optagelse af gæld til kreditinstitutter  8.847 8.902 
IAS 7.21 Transaktionsomkostninger optagelse af lån  -311 -100 
IAS 7.17(e) Betaling af leasingforpligtelse  -520 -640 
IAS 7.17(b) Køb af egne aktier  -926 -851 
IAS 7.31, 34 Udloddet udbytte  -571 0      
IAS 7.10, 21 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet  1.973 1.370      
 Årets pengestrøm  -320 1.784 
 Likvider, primo  1.850 78 
IAS 7.28 Kursregulering af likvider  -25 -12      
IAS 7.45 Likvider ultimo  1.505 1.850        
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 
IAS 1.10(c), 106(a)-(d), 

108, 109, 113 Egenkapitalopgørelse    
  Aktionærerne i DK Papir Industri A/S        

 tkr. 
Aktie-
kapital  

Over-
kurs 
ved 
emis-
sion 

Re-
serve 
for va-
lutakur
sregu-
lering  

Re-
serve 
for sik-
rings-
trans-
aktio-
ner 

Re-
serve 
for 
egne 
aktier 

Re-
serve 
finan-
sielle 
aktiver 
dispo-
nibel 
for salg 

Over-
ført to-
talind-
komst 

Fore-
slået 
udbytte I alt 

Minori-
tetsin-
teres-
ser 

Egen-
kapital i 
alt              

 Egenkapital 1. januar 2017 14.550 3.500 320 480 -280 98 14.288 -571 32.385 3.109 35.494              
 Totalindkomst i 2017            
IAS 1.106(d)(i) Årets resultat 0 0 0 0 0 0 7.413 0 7.413 524 7.937              
IAS 1.106(d)(ii) Anden totalindkomst*)            
IAS 1.82A(b) Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede 

virksomheder 0 0 0 0 0 0 -159 0 -159 0 -159 

IAS 21.52(b) 
Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske 

enheder 0 0 653 0 0 0 0 0 653 27 680 

IFRS 7.23(c) 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter: 
Årets værdiregulering 0 0 0 -23 0 0 0 0 -23 0 -23 

IFRS 7.23(d) Værdireguleringer reklassificeret til omsætning 0 0 0 -93 0 0 0 0 -93 0 -93 
IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible 

for salg 0 0 0 0 0 135 0 0 135 0 135 

IAS 1.85, 19.120(c) 
Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede 

pensionsordninger 0 0 0 0 0 0 272 0 272 0 272 
IAS 1.91(b) Skat af anden totalindkomst 0 0 0 6 0 -20 -90 0 -104 0 -104              
 Anden totalindkomst i alt 0 0 653 -110 0 115 23 0 681 27 708              
IAS 1.106(a) Totalindkomst i alt for perioden 0 0 653 -110 0 115 7.436 0 8.094 551 8.645              
IAS 1.106(d)(iii) Transaktioner med ejere            
 Udloddet udbytte 0 0 0 0 0 0 0 571 571 0 571 
 Udbytte, egne aktier 0 0 0 0 0 0 22 0 22  22 
 Køb af egne aktier 0 0 0 0 -926 0 0 0 -926 0 -926              
 Transaktioner med ejere i alt 0 0 0 0 -926 0 22 571 -333 0 -333              
 Egenkapital 31. december 2017 14.550 3.500 973 370 -1.206 213 21.746 0 40.146 3.660 43.806 
             

* Hvert element af anden totalindkomst skal specificeres i enten egenkapitalopgørelsen eller i noterne. 
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 
IAS 1.10(c), 106(a)-(d), 
108, 109, 113 Egenkapitalopgørelse    

  Aktionærerne i DK Papir Industri A/S        

 tkr. 
Aktie-
kapital  

Over-
kurs 
ved 
emis-
sion 

Re-
serve 
for va-
lutakur
sregu-
lering  

Re-
serve 
for sik-
rings-
trans-
aktio-
ner 

Re-
serve 
for 
egne 
aktier 

Re-
serve 
finan-
sielle 
aktiver 
dispo-
nibel 
for salg 

Over-
ført to-
talind-
komst 

Fore-
slået 
udbytte I alt 

Minori-
tetsin-
teres-
ser 

Egen-
kapital i 
alt              

 Egenkapital 1. januar 2016 14.550 3.500 -129 434 0 17 8.481 0 26.853 2.720 29.573              
 Totalindkomst i 2016            
IAS 1.106(d)(i) Årets resultat 0 0 0 0 0 0 5.736 0 5.736 367 6.103              
IAS 1.106(d)(ii) Anden totalindkomst            
IAS 1.82A(b) Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede 

virksomheder 0 0 0 0 0 0 -169 0 -169 0 -169 
IAS 21.52(b) Valutakursreguleringer ved omregning af udenland-

ske enheder 0 0 449 0 0 0 0 0 449 22 471 
IFRS 7.23(c) Værdiregulering af sikringsinstrumenter: 

Årets værdiregulering 0 0 0 -8 0 0 0 0 -8 0 -8 
IFRS 7.23(d) Værdireguleringer reklassificeret til omsætning 0 0 0 84 0 0 0 0 84 0 84 
IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible 

for salg 0 0 0 0 0 118 0 0 118 0 118 
IAS 1.85, 19.120(c) Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede 

pensionsordninger 0 0 0 0 0 0 -15 0 -15 0 -15 
IAS 1.91(b) Skat af anden totalindkomst 0 0 0 -30 0 -37 5 0 -62 0 -62              
 Anden totalindkomst i alt 0 0 449 46 0 81 -179 0 397 22 419              
IAS 1.106(a) Totalindkomst i alt for perioden 0 0 449 46 0 81 5.557 0 6.133 389 6.522              
IAS 1.106(d)(iii) Transaktioner med ejere            
 Udloddet udbytte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Køb af egne aktier 0 0 0 0 -851 0 0 0 -851 0 -851 
 Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250              
 Transaktioner med ejere i alt 0 0 0 0 -851 0 250 0 -601 0 -601              
 Egenkapital 31. december 2016 14.550 3.500 320 480 -851 98 14.288 0 32.385 3.109 35.494 
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Anvendt regnskabspraksis 
Forklarende noter 

 
a) Som alternativ til oplistningen af samtlige nye og ændrede standarder mv., der ikke påvirker kon-

cernregnskabet, kan virksomheden vælge kun at anføre: 

"Implementeringen af nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er trådt i kraft, har 
ændret omfanget af noteoplysninger, men har ikke medført ændringer i anvendt regnskabsprak-
sis". 

   
 b) Amendments to IAS 7: Disclosure Initiative og Amendments IAS 12: Recognition of Deferred Tax 

Assets for Unrealised Losses er endnu ikke godkendt af EU. Noten er udarbejdet under forudsæt-
ning af EU's godkendelse før regnskabsafslutningen. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Ændring af anvendt regnskabspraksis 
IAS 8.28(a) DK Papir Industri A/S har med virkning fra 1. januar 2017 implementeret følgende nye regnskabsstandarder 

(IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC):a)  

— Amendments to IAS 7: Disclosure Initiative b)  

— Amendments IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses b) 

— Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle – Amendments to IFRS 12 Disclosure of Interests in 
Other Entities.  

IAS 8.28(f) Ingen af de ændrede standarder har haft effekt på indregning og måling i koncernregnskabet for 2017.  



 

18 

Ændringer til note x: Gældsforpligtelser fra 
finansieringsaktiviteter 
Forklarende noter 

IAS 7.44A a) Virksomheden skal oplyse om ændringer i alle forpligtelser, der indgår i virksomhedens finansie-
ringsaktivitet i pengestrømsopgørelsen herunder også ikke-kontante ændringer. 

IAS 7.44B  Der skal oplyses om:  

— Ændringer i virksomhedens pengestrømme fra finansieringsaktivitet, 

— Ændringer som følge af opnået eller mistet kontrol over dattervirksomheder eller andre forret-
ningsenheder, 

— Effekten af valutakursændringer, 

— Ændringer i dagsværdier, og 

— Andre ændringer. 

IAS 7.44C  Oplysningskravet gælder også for finansielle aktiver, hvis pengestrømme fra disse inkluderes i 
pengestrømme fra finansieringsaktiviteten (eksempelvis hedging, hvor et aktiv sikrer en forplig-
telse). 

IAS 7.44E  Hvis virksomheden giver de krævede oplysninger i kombination med oplysninger om ændringer i 
andre aktiver eller forpligtelser, skal oplysningerne om ændringer i forpligtelser opstået fra finan-
sieringsaktiviteten gives separat fra ændringer i andre aktiver og forpligtelser. 

IAS 7.44D  Oplysningerne kan eksempelvis gives ved, at der for hver forpligtelse, hvor en bevægelse i pen-
gestrømmene klassificeres som en finansieringsaktivitet, udarbejdes en afstemning af saldoen 
primo, bevægelser i årets løb (se oplistningen ovenfor) og saldoen ultimo. Det skal dog være mu-
ligt at følge de enkelte bevægelser inkluderet i afstemningen til balancen og pengestrømsopgø-
relsen. Oplysningerne kan også gives i et andet format, hvis dette bedre opfylder regnskabsbru-
gernes behov. 

Der stilles kun krav om afstemning af ændringer i finansielle forpligtelser fra finansieringsaktivite-
ten, men virksomheden kan udvide med ændringer i egenkapitalposter fra finansieringsaktivite-
ten.  

IAS 7.60  Kravet er gældende for regnskabsår, der påbegynder 1. januar 2017 eller senere. Der er ikke 
krav om sammenligningstal det første år, ændringerne implementeres. 

 
 

b) Det er muligt at gruppere regnskabsposter. I eksemplet indeholder "Andre ændringer vedrørende 
forpligtelser" bl.a. nye finansielle leasingforpligtelser, aktiverede renteomkostninger og betalte 
renteomkostninger. 
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IAS 7.44A - E 

Ændringer til note X: Gældsforpligtelser fra 
finansieringsaktivitetera) 

      

 tkr. 
Langfri-
stet gæld 

Kortfristet 
gæld 

Leasing-
forpligtel-
ser I alt       

 Gældsforpligtelser fra finansierings- 
aktiviteter 1. januar 2017 17.324 3.532 2.736 23.592       

 Provenu ved optagelse af gæld 7.382 1.154 0 8.536 
 Afdrag på gæld -4.380 -1.092 0 -5.472 
 Betaling af finansiel leasingforpligtelse 0 0 -520 -520       
 Ændringer i pengestrømme fra  

finansieringsaktivitet 3.002 62 -520 2.544       
 Køb af dattervirksomhed 500 0 0 500 
 Effekt af valutakursændringer -598 -60 0 -658 
 Ændringer i dagsværdi 0 0 0 0 
 Andre ændringer vedrørende forpligtelser b) 99 24 1.126 1.249       
 Ikke-kontante ændringer 1 -36 1.126 1.091       
 Gældsforpligtelser fra finansierings- 

aktiviteter 31. december 2017 20.327 3.558 3.342 27.227       
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Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering 
Forklarende noter 

 a) Som alternativ til oplistningen af samtlige nye og ændrede standarder mv., der kun har uvæsent-
lig effekt eller ikke påvirker koncernregnskabet, kan virksomheden vælge kun at omtale de stan-
darder, som vil påvirke virksomheden fremover, eksempelvis: 

"På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport foreligger der en række nye eller æn-
drede standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, og som derfor ikke er ind-
arbejdet i årsrapporten. 

De nye standarder og fortolkningsbidrag implementeres i takt med, at de bliver obligatoriske. 

Det er ledelsens vurdering, at disse ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten for de kom-
mende regnskabsår." 
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Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering  

Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft a), b) 
 På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport har IASB udsendt følgende nye eller ændrede 

standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, og derfor ikke er indarbejdet i koncern-
regnskabet for 2017:  
IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 og IFRS 17, Clarifications to IFRS 15, Amendments til følgende standarder: 
IFRS 2, IFRS 4, IFRS 9 og IAS 28 samt IAS 40, dele af Annual Improvements to IFRSs 2014-2016 Cy-
cle, IFRIC 22 og 23. Ud over IFRS 9 og IFRS 15 er ingen af disse godkendt af EU. 
De udsendte, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag implementeres i takt med, at de bliver ob-
ligatoriske for koncernen. 

IAS 8.30, 31 Bortset fra IFRS 9 "Financial Instruments", IFRS 15 "Revenue from contracts with customers" og IFRS 
16 "Leases" forventes ingen af de nye standarder eller fortolkningsbidrag at få væsentlig indvirkning på 
regnskabsaflæggelsen for koncernen.  
IFRS 15 erstatter de nuværende standarder IAS 18 "Revenue" samt IAS 11 "Construction contracts" og 
de tilhørende fortolkningsbidrag og træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2018 eller 
senere.  
IFRS 15 indeholder én samlet, men omfattende model for indregning af omsætning. Grundprincippet i 
IFRS 15 er, at virksomheden skal indregne omsætningen, så den afspejler overførslen af varer eller tje-
nesteydelser til kunderne med et beløb, der svarer til det, at virksomheden forventer at være berettiget til 
for levering af disse varer eller tjenesteydelser. 
Koncernen vurderer på to områder, at IFRS 15 får betydning. På en række kontrakter indgår variable 
salgsvederlag som følge af, at kundens pris kan variere, hvis en række betingelser efter levering opfyl-
des. Det variable vederlag skal indregnes i omsætningen, hvis det er højst sandsynligt, at ændringer til 
det skønnede variable vederlag ikke efterfølgende medfører, at en væsentlig del af beløbet skal tilbage-
føres og dermed reducere omsætningen. Koncernen skal derfor indregne den mest sandsynlige værdi af 
det variable vederlag i omsætningen. Samtidig omfatter en række kontrakter flere perfomance-forpligtel-
ser, som salgsvederlaget skal allokeres til. Det er primært kontrakter, der både omfatter levering og ser-
vicering af anlæg til håndtering af genbrugspapir. På øvrige områder vurderes standarden ikke at få be-
tydning. Den beløbsmæssige effekt er endnu ikke opgjort. 
IFRS 9 omhandler klassifikation, indregning og måling af finansielle aktiver og forpligtelser. Standarden 
erstatter den nuværende IAS 39 og træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2018 eller 
senere. 
IFRS 9 afskaffer kategorien "finansielle aktiver disponible for salg" og indfører ny klassifikation. Som ud-
gangspunkt skal finansielle aktiver klassificeres som "dagsværdi via resultatet". Under visse betingelser 
kan tilgodehavender (inkl. obligationer) klassificeres som "måling til amortiseret kostpris". Desuden kan 
egenkapitalinstrumenter, som ikke besiddes med henblik på salg, klassificeres som "dagsværdi via an-
den totalindkomst" (ny valgfri kategori, der ikke helt svarer til "disponible for salg"). 
Regnskabsmæssig nedskrivning af tilgodehavender ændres. Efter IFRS 9 kræves indregning af estime-
rede fremtidige forventede kredittab (expected loss), hvorimod nedskrivninger efter IAS 39 først skal ind-
regnes, når der er indikationer på tab (incurred loss). Indregning af fremtidige forventede kredittab skal 
allerede ske ved første indregning af tilgodehavendet (varesalg). 
DK Papir Industri-koncernen forventer, at andre værdipapirer og kapitalandele, der efter IAS 39 er kate-
goriseret som "disponible for salg", kategoriseres som "dagsværdi via anden totalindkomst" efter IFRS 9. 
Koncernen har ikke herudover opgjort den beløbsmæssige effekt af IFRS 9. 
IFRS 16 erstatter den nuværende IAS 17 med tilhørende fortolkningsbidrag og forventes at træde i kraft 
for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2019 eller senere. 
IFRS 16 vil ændre den regnskabsmæssige behandling af koncernens operationelle leasingkontrakter.  
Den nuværende sondring mellem finansiel og operationel leasing bortfalder for leasingtagere. Virksom-
heder skal i stedet anvende én leasingmodel, som stort set svarer til den nuværende regnskabsmæssige 
behandling af finansiel leasing for alle leasingkontrakter bortset fra kortfristede leasingkontrakter og lea-
sing af småaktiver. 
Koncernen har vurderet den nye leasingstandards potentielle effekt på årsregnskabet. Det er ikke på nu-
værende tidspunkt muligt at vurdere effekten på koncern- og årsregnskabet for 2019. Koncernens 
udiskonterede operationelle leasingforpligtelser pr. 31. december 2017 er oplyst i note ## til årsregnska-
bet. 
Hvis de operationelle leasingforpligtelser og de leasede aktiver var blevet indregnet til kapitaliseret værdi 
ved brug af en gennemsnitlig diskonteringssats på #%, ville de samlede forpligtelser og aktiver blive for-
øget med ca. # mio. kr. pr. 31. december 2017. Årets resultat før skat for 2017 ville ikke være blevet på-
virket væsentligt. 
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Appendiks 1 

Nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2017 
Amendments  IASB-ikrafttrædel-

sestidspunkt 
EU-ikrafttrædelses-
tidspunkt 

Amendments to IAS 7: Disclosure Initiative Virksomheder skal give uddybende oplysninger om årets ændringer i 
finansielle forpligtelser, der opstår som led i finansieringsaktivitet ek-
sempelvis en afstemning mellem regnskabsmæssig værdi af forpligtel-
ser primo og ultimo regnskabsåret opdelt i ændringer, der involverer 
pengestrømme (eksempelvis optagelse af et langfristet lån) eller æn-
dringer, der ikke involverer pengestrømme (eksempelvis ændringer 
som følge af køb/salg af virksomheder, ændrede valutakurser eller 
dagsværdier). Der er ikke krav om et bestemt format. Oplysningerne 
kan eksempelvis gives i en note ved, at der for hver forpligtelse, hvor 
en pengestrømsbevægelse klassificeres som finansieringsaktivitet, 
udarbejdes en afstemning af saldoen primo, bevægelser i årets løb og 
saldoen ultimo. Der er ikke krav om at vise en samlet afstemning af 
udviklingen i de nettofinansielle forpligtelser. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2017 eller senere 

Ikke fastlagt 

Amendments to IAS 12: Recognition of Deferred Tax As-
sets between an Investor and its Associate or Joint Ven-
ture 

Ændringen præciserer, hvornår et udskudt skatteaktiv vedrørende ure-
aliserede tab på finansielle fordringer, der regnskabsmæssigt måles til 
dagsværdi, men skattemæssigt måles til kostpris, indregnes. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2017 eller senere 

Ikke fastlagt 

Dele af Annual improvements to IFRSs 2014 - 2016    

Amendments to IFRS 12: Disclosure of Interests in Other 
Entities  

Standarden præciserer, hvilke oplysningskrav der er gældende ved in-
vestering i andre virksomheder, der er klassificeret som bestemt for 
salg, bestemt for udlodning til ejerne eller som ophørte aktiviteter i 
overensstemmelse med IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and 
Discontinued Operations. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2017 eller senere 

Ikke fastlagt 
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Appendiks 2 

Vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag obligatoriske fra 2018 eller senere 

  
IASB-ikrafttrædel-
sestidspunkt 

EU-ikrafttrædelses-
tidspunkt 

Standarder    

IFRS 9 Financial Instruments IFRS 9 omhandler klassifikation, indregning og måling af finansielle 
aktiver og forpligtelser.  

Efter IFRS 9 afskaffes kategorierne "finansielle aktiver holde-til-udløb" 
og "finansielle aktiver disponible for salg". Som udgangspunkt skal fi-
nansielle aktiver klassificeres som "dagsværdi via resultatet". Under 
visse betingelser kan tilgodehavender (inkl. obligationer) klassificeres 
som "måling til amortiseret kostpris". Desuden kan egenkapitalinstru-
menter, som ikke besiddes med henblik på salg, klassificeres som 
"dagsværdi via anden totalindkomst" (ny valgfri kategori, der ikke helt 
svarer til "disponible for salg"). 

Klassifikationen efter IFRS 9 er afhængig af virksomhedens forret-
ningsmodel og de kontraktlige pengestrømme, som stammer fra det 
finansielle aktiv. 

For finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi, skal ændringer i 
egen kreditrisiko fremover alene indregnes i anden totalindkomst (un-
der IAS 39 i resultatet). 

Regnskabsmæssig nedskrivning af tilgodehavender ændres. Efter 
IFRS 9 kræves indregning af estimerede fremtidige forventede kredit-
tab (expected loss), hvorimod nedskrivninger efter IAS 39 først skal 
indregnes, når der er indikationer på tab (incurred loss). Indregning af 
fremtidige forventede kredittab skal allerede ske ved første indregning, 
dvs. fra det øjeblik virksomheden enten udlåner penge eller foretager 
en investering/varesalg.  

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2018 eller senere 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2018 eller senere 
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IASB-ikrafttrædel-
sestidspunkt 

EU-ikrafttrædelses-
tidspunkt 

IFRS 15 Revenue from Contracts with customers IFRS 15 erstatter de nuværende standarder IAS 18 "Revenue" samt 
IAS 11 "Construction contracts" og de tilhørende fortolkningsbidrag. 
IFRS 15 indeholder én samlet, men omfattende model for indregning 
af omsætning. Grundprincippet i IFRS 15 er, at virksomheden skal 
indregne omsætningen, så den afspejler overførslen af varer eller tje-
nesteydelser til kunderne med et beløb, der svarer til det, virksomhe-
den forventer at være berettiget til for leveringen af disse varer eller 
tjenesteydelser. Omsætning indregnes enten "på et tidspunkt" eller 
"over tid". Der er særlige bestemmelser for variabelt vederlag og for 
kontraktomkostninger. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2018 eller senere 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2018 eller senere 

IFRS 16 Leases IFRS 16 erstatter den nuværende IAS 17. Standarden vil ændre den 
regnskabsmæssige behandling af koncernens operationelle leasing-
kontrakter.  

Den nuværende sondring mellem finansiel og operationel leasing bort-
falder for leasingtagere. Virksomheden skal i stedet anvende én lea-
singmodel, som stort set svarer til den nuværende regnskabsmæssige 
behandling af finansiel leasing for alle leasingkontrakter, bortset fra 
kortfristede leasingkontrakter og leasing af småaktiver. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2019 eller senere 

Ikke fastlagt 

IFRS 17 Insurance Contracts IFRS 17 erstatter IFRS 4 Forsikringskontrakter. Det centrale i IFRS 17 
er, at indregningen sker til nutidsværdi, hvor der før blev anlagt en hi-
storisk tilgang. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2021 eller senere 

Ikke fastlagt 

IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance 
Consideration  

Fortolkningsbidraget præciserer den regnskabsmæssige behandling 
af transaktioner, som omfatter modtagne eller afgivne forudbetalinger i 
fremmede valutaer. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2018 eller senere 

Ikke fastlagt 

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments Fortolkningsgrundlaget præciserer, hvordan usikkerheder i indkomst-
skatten skal indregnes og måles samt oplyses. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2019 eller senere 

Ikke fastlagt 

Amendments    

Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with 
customers 

Ændringen præciserer en række krav og indfører samtidig to nye 
overgangsbestemmelser. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2018 eller senere 

Ikke fastlagt 
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IASB-ikrafttrædel-
sestidspunkt 

EU-ikrafttrædelses-
tidspunkt 

Amendments to IFRS 2: Classification and Measurement 
of Share-based Payment Transactions 

Ændringen præciserer den regnskabsmæssige behandling af visse ty-
per af aktiebaseret vederlæggelse. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2018 eller senere 

Ikke fastlagt 

Amendments to IFRS 4: Applying IFRS 9 Financial Instru-
ments with IFRS 4 Insurance Contracts 

Ændringen giver forsikringsselskaber mulighed for at udskyde fuld an-
vendelse af IFRS 9. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2018 eller senere 

Ikke fastlagt 

Amendments to IAS 40: Transfers of Investments Prop-
erty  

Ændringen præciserer, hvornår der kan ske overførsel til eller fra inve-
steringsejendomme, når der ændres i ejendommenes anvendelse. 
IAS 40 indeholder en ikke-udtømmende oplistning af situationer, hvor 
der kan anses at være sket en ændring i brugen af ejendommen. Æn-
dringen præciserer, at der derfor kan være yderligere situationer, hvor 
brugen af ejendommen ændres på en måde, som kræver en overfør-
sel til eller fra investeringsejendomme.  

Det præciseres desuden, at ledelsens hensigt om at ændre anvendel-
sen af ejendommen ikke er tilstrækkelig, men at der skal være sket en 
beviselig ændring i brugen af ejendommen, før der kan ske overførsel. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2018 eller senere 

Ikke fastlagt 

Amendments to IFRS 9:  Prepayment Features with Neg-
ative Compensation 

Ændringen præciserer, at visse gældsinstrumenter, der indeholder 
mulighed for forudbetaling eller førtidig indfrielse fra låntager med ne-
gativ kompensation, kan klassificeres til amortiseret kostpris eller dag-
værdi via anden totalindkomst (FVOCI), hvis de opfylder de relevante 
kriterier i IFRS 9. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2019 eller senere 

Ikke fastlagt 

Amendments to IAS 28: Long-term Interests in Associates 
and Joint Ventures. 

Ændringen præciserer, at en virksomhed skal anvende IFRS 9 'Finan-
cial Instruments' på finansielle instrumenter i associerede virksomhe-
der eller joint ventures, som er en del af nettoinvesteringen i den asso-
cierede virksomhed eller joint venturet, når indre værdis metode ikke 
anvendes. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2019 eller senere 

Ikke fastlagt 
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IASB-ikrafttrædel-
sestidspunkt 

EU-ikrafttrædelses-
tidspunkt 

Dele af Annual improvements IFRS 2014-2016    

Amendment to IFRS 1: First time Adoption of International 
Financial Reporting Standards  

Ændringen sletter en række midlertidige undtagelser ved overgangen 
til IFRS. 

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2018 eller senere 

Ikke fastlagt 

Amendment to IAS 28: Investments in Associates and 
Joint Ventures  

Ændringen præciserer, hvornår og hvordan måling af associerede 
virksomheder og joint ventures til dagsværdi kan ske i venturekapital-
virksomheder, og virksomheder, der ikke er investeringsvirksomheder.  

Regnskabsår, der på-
begynder 1. januar 
2018 eller senere 

Ikke fastlagt 
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