Totalindkomstopgørelsen
som én opgørelse

Forklaringsnoter
1.

IAS 1.10(b), 1.10A

Totalindkomst præsenteres enten som én samlet opgørelse (en totalindkomstopgørelse) eller to
opgørelser (en resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, der viser årets resultat og elementerne af anden totalindkomst). Her er illustreret én samlet opgørelse som præsentationsform, mens totalindkomsten præsenteret som to opgørelser er vist i vores publikation ”Illustrativ
IFRS-årsrapport 2019”.

2.

IAS 1.82A

Posterne i anden totalindkomst skal opdeles i to kategorier:
• Poster, der i fremtiden kan blive reklassificeret til resultatet (eksempelvis valutakursregulering
af udenlandske dattervirksomheder og sikringsinstrumenter, der anvendes til regnskabsmæssig sikring)
• Poster, der aldrig kan reklassificeres til resultatet (eksempelvis opskrivning på materielle aktiver, der måles til dagsværdi og genmåling af aktiver og forpligtelser vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger).

IAS 1.91(b)

Skatten af poster i ”anden totalindkomst” skal også fordeles på de to kategorier.

IAS 1.90

Virksomheden skal præsentere skat vedrørende de enkelte poster i anden totalindkomst enten i
totalindkomstopgørelsen eller i noterne.

IAS 1.82A, IG6

Virksomheden skal præsentere hvert element af anden totalindkomst artsopdelt. Undtaget herfra er andel af anden totalindkomst vedrørende investeringer i associerede virksomheder og joint
ventures, der regnskabsmæssigt behandles efter den indre værdis metode. Virksomhedens andel
af anden totalindkomst efter skat for sådanne investeringer skal præsenteres særskilt som én linje
for henholdsvis poster, der i fremtiden kan, og poster der ikke kan blive reklassificeret til resultatet.

3.

En række forklaringsnoter til de enkelte regnskabslinjer er udeladt for at undgå gentagelser. Der
henvises i stedet til forklaringsnoterne til koncernens totalindkomstopgørelse i vores publikation
”Illustrativ IFRS-årsrapport 2019”.
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december
IAS 1.10(b), 1.10A, 1.51(b)-(e), 113

Totalindkomstopgørelse1,2,3
Note

t.kr.

2019

20181)

IAS 1.82(a)

3,4

Omsætning

926.480

777.582

IAS 1.99, 103

5,6,7,9

Produktionsomkostninger

-556.359

-481.311

IAS 1.99, 103

8

Forsknings- og udviklingsomkostninger

  -5.213

  -8.659

364.908

287.612

Bruttoresultat

IAS 1.85, 103
IAS 1.99, 103

11

Andre driftsindtægter

IAS 1.99, 103

6,7,9,21

Distributionsomkostninger

12.306

8.070

-145.942

-116.307

IAS 1.99, 103

6,7,9,10,21

Administrationsomkostninger

-83.437

-75.196

IAS 1.97

9,18

Nedskrivning af goodwill

-13.000

0

IAS 1.99, 103

11

  -2.867

    -834

131.968

103.345

4.000

2.000

290

597

Andre driftsomkostninger
Resultat af primær drift

IAS 1.85
IAS 1.82(c)

12

Resultatandele efter skat i associerede virksomheder

IAS 1.82(c)

12

Resultatandele efter skat i joint ventures

IAS 1.32

13

Finansielle indtægter

23.796

11.047

IAS 1.82(b)

14

Finansielle omkostninger

-46.220

-21.851

Resultat af fortsættende aktiviteter før skat

113.834

95.138

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter

-42.272

-30.586

IAS 1.85
IAS 1.82(d), IAS 12.77

15

Årets resultat af fortsættende aktiviteter

IAS 1.85
IAS 1.82(ea), IFRS 5.33(a)

40

IAS 1.81A(a)

71.562

64.552

Årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter

   9.913

   4.826

Årets resultat

  81.475

  69.378

    -166

    -227

Anden totalindkomst
Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen:

IAS 1.82A(a)(i)
IAS 19.120(c), 122

28

Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede
pensionsforpligtelser
Egenkapitalinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem

IFRS 7.20(a)(vii)

anden totalindkomst — dagsværdiregulering, netto
IAS 12.61A, 1.91(b)

15

Skat

IAS 1.82A(a)(ii)

Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen:

IAS 1.82A(b)

Anden totalindkomst efter skat vedrørende
associerede virksomheder

IAS 21.32, 52(b)

Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder

IFRS 7.24C(b)(i)

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:
Årets værdiregulering
Værdireguleringer reklassificeret til omsætning

IFRS 7.24C(b)(iv)-(v), IAS 1.92

Værdireguleringer reklassificeret til finansielle omkostninger

IFRS 7.24C(b)(iv)-(v), IAS 1.92
IAS 12.61A, 1.91(b)

15

Skat

IAS 1.81A(b), 85

Anden totalindkomst efter skat

IAS 1.81A(c)

Totalindkomst i alt

355

0

     -47

     57

     142

    -170

20

22

-58

543

-4.282

4.851

4.017

-3.622

-150

-100

    111

   -303

   -342

  1.391

   -200

  1.221

81.275

70.599

1) Tallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december
Totalindkomstopgørelse (fortsat)
Note

t.kr.

2019

20181)

Fordeling af årets resultat og totalindkomst
Årets resultat fordeles således:
IAS 1.81B(a)(ii)

Aktionærer i Industri D A/S

IAS 1.81B(a)(i)

Minoritetsinteresser

79.874

68.678

  1.601

    700

81.475

69.378

79.553

69.678

  1.722

    921

81.275

70.599

Totalindkomst i alt fordeles således:
IAS 1.81B(b)(ii)

Aktionærer i Industri D A/S

IAS 1.81B(b)(i)

Minoritetsinteresser

Resultat pr. aktie

IAS 33.66

16

Resultat pr. aktie (EPS Basic)

472

409

16

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D)

465

406

16

Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie

414

380

16

Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie

408

378

1) Tallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
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