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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS SYVENDE DIREKTIV

af 13 . juni 1983

på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3 , litra g), om konsoliderede regnskaber
( 83 / 349 / EØF)

stk. 3 , litra g),

tilfælde , hvor den bestemmende indflydelse bygger.både
på et flertal af stemmerettighederne og på aftaler , når
sådanne er tilladt; medlemsstaterne må envidere i givet
fald have tilladelse til at omfatte det tilfælde, hvor den
faktiske udøvelse af den bestemmende indflydelses under
visse omstændigheder er sket på grundlag af en minori

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( ! ),

ladelse til at omfatte tilfældet med helheder af virksom

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab , særlig artikel 54 ,

tetsbesiddelse; medlemsstaterne må endvidere have til

heder, der indbyrdes er ligestillede ;

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg ( 3 ), og
ucl fra følgende betragtninger:

Rådet vedtog den 25 . juli 1978 direktiv 78 / 660 / EØF ( 4 )
om samordning af de nationale lovgivninger om årsregn
skaberne for visse selskabsformer; et betydeligt antal

selskaber indgår i helheder af flere virksomheder; der må
udarbejdes konsoliderede regnskaber, for at de finansielle
oplysninger om disse helheder af virksomheder kan
bringes til selskabsdeltagernes og tredjemands kundskab ;
det er således nødvendigt at samordne de nationale
lovgivninger om konsoliderede regnskaber for at gennem
føre målene for disse oplysningers sammenlignelighed og
ligeværdighed ;

ved fastlæggelsen af forudsætningerne for at udarbejde
konsoliderede regnskaber må der tages hensyn til de
(»)
(2)
(3)
(")

EFT nr .
EFT nr .
EFT nr .
EFT nr.

C 121 af 2 . 6 . 1976 , s . 2 .
C 163 af 10 . 7 . 1978 , s . 60,
C 75 af 26 . 3 . 1977 , s . 5 .
L 222 af 14 . 8 . 1978 , s . 11 .

samordningen vedrørende konsoliderede regnskaber har
til hensigt at beskytte de interesser, der knytter sig til
kapitalselskaber; denne beskyttelse indebærer, at der skal
udarbejdes konsoliderede regnskaber, når et sådant sel
skab indgår i en helhed af virksomheder, og at udarbej
delsen af disse konsoliderede regnskaber i det mindste er
obligatorisk , når det pågældende selskab er en moder
virksomhed ; det er endvidere for at opnå fuldstændige
oplysninger nødvendigt, at en dattervirksomhed , når den
selv er modervirksomhed , udarbejder et konsolideret
regnskab; en sådan modervirksomhed kan dog , og skal
under visse omstændigheder , undtages fra pligten til at
udarbejde et sådant konsolideret regnskab , såfremt der
ydes dens selskabsdeltagere og tredjemand tilstrækkelig
beskyttelse ;
for helheder af virksomheder , der ikke overstiger en vis

størrelse , kan det være berettiget at undtage fra pligten
til at udarbejde konsoliderede regnskaber; der må derfor
opstilles maksimalgrænser for en sådan undtagelse; heraf
følger, at medlemsstaterne enten kan fastsætte , at over
skridelsen af den numeriske grænse for ét af de tre
kriterier er tilstrækkelig til ikke at anvende undtagelsen ,
eller vedtage lavere numeriske grænser end de i direktivet
fastsatte ;
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de konsoliderede regnskaber skal give et pålideligt billede
af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt
resultatet for de virksomheder som helhed , der indgår i
det konsoliderede regnskab ; med henblik herpå er det et
princip , at konsolideringen skal omfatte alle virksom
hederne i denne helhed ; disse virksomheders aktiver og
passiver samt indtægter og udgifter skal fuldt ud med
tages i konsolideringen med særskilt angivelse af interes
ser , som henføres til andre uden for helheden ; der skal
imidlertid foretages de nødvendige reguleringer for at
eliminere virkningerne af de finansielle forbindelser mel
lem de konsoliderede virksomheder;

der må opstilles en række principper for udarbejdelsen af
konsoliderede regnskaber og for værdiansættelsen i regn
skaberne for at sikre, at der heri sammendrages ensartede
og sammenlignelige bestanddele , såvel med hensyn til de
metoder, der anvendes ved værdiansættelsen , som til de
regnskabsperioder , der medtages ;
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administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer og sam
tidig er selskabsdeltager i denne virksomhed ;
eller

> c) har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over en
virksomhed ( dattervirksomhed), hvori den er sel
skabsdeltager , i medfør af en med denne indgået aftale
eller i medfør af en bestemmelse i dennes vedtægter,
når det efter den lovgivning, som dattervirksomheden
henhører under, er tilladt, at dattervirksomheden
underkastes sådanne aftaler eller vedtægtsbestemmel
ser; medlemsstaterne kan undlade at foreskrive , at
modervirksomheden skal være selskabsdeltager i
dattervirksomheden . De medlemsstater, hvis lovgiv
ning ikke indeholder bestemmelser om sådanne aftaler
eller vedtægtsbestemmelser, kan undlade at anvende
denne bestemmelse ;
eller

kapitalinteresser i virksomheder , som virksomheder, der
indgår i det konsoliderede regnskab , udøver en betydelig
indflydelse på , skal medtages i det konsoliderede regn
skab ved »den indre værdis metode« »equity-meto
den«;

det er påkrævet , at noterne til det konsoliderede regnskab
skal indeholde nøjagtige oplysninger om de virksom
heder, der skal indgå i konsolideringen ;

d ) er selskabsdeltager i en virksomhed , og
. aa ) flertallet af de medlemmer af virksomhedens
(dattervirksomhedens ) administrations-, ledelses

eller tilsynsorganer , som har fungeret i regnskabs
året og i det forudgående regnskabsår samt indtil
tidspunktet for udarbejdelsen af det konsolidere
de regnskab , er blevet udnævnt alene i kraft af
udøvelsen af modervirksomhedens stemmerettig
heder,

visse fravigelser, der oprindelig blev tilladt i direktiv
78 / 660 / EØF som overgangsforanstaltninger, kan med
forbehold af en senere fornyet behandling' opret
holdes -

eller

bb ) i medfør af en aftale med andre selskabsdeltagere
i virksomheden selv råder over flertallet af sel

skabsdeltagernes stemmerettigheder i denne
virksomhed ( dattervirksomhed). Medlemsstater
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

AFDELING 1

Forudsætninger for udarbejdelse af konsoliderede regn
skaber

Artikel 1

1.
Medlemsstaterne pålægger enhver virksomhed ,
som henhører under deres nationale lovgivning, pligt til at
udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret
beretning, hvis virksomheden ( modervirksomheden ):

a ) besidder flertallet af selskabsdeltagernes stemme
rettigheder i en virksomhed (dattervirksomhed);
eller

b ) har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af
medlemmerne i en virksomheds (dattervirksomheds)

ne kan fastsætte nærmere bestemmelser om denne

aftales form og indhold .
Medlemsstaterne påbyder i det mindste den i litra bb)
fastsatte bestemmelse .

De kan gøre anvendelsen af litra aa ) betinget af, at
besiddelsen udgør mindst 20% af de stemmerettig
heder , som selskabsdeltagerne råder over.
Litra aa ) anvendes dog ikke , hvis en anden virksom
hed besidder rettigheder som nævnt i litra a), b ) eller c)
i dattervirksomheden .

2.
Ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde og indtil en
senere samordning kan medlemsstaterne påbyde enhver
virksomhed , der henhører under deres nationale lovgiv
ning , at udarbejde et konsolideret regnskab og en konso
lideret beretning, når denne virksomhed (modervirksom
heden ) besidder en kapitalinteresse som defineret i arti
kel 17 i direktiv 78 / 660 / EØF i en anden virksomhed

(dattervirksomhed ), og når
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dattervirksomheden ,
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Artikel 4

1.
Modervirksomheden og alle dens dattervirksom
heder skal indgå i det konsoliderede regnskab , der
udarbejdes i henhold til dette direktiv , hvis enten moder

eller

virksomheden eller en eller flere dattervirksomheder er

b ) den selv og dattervirksomheden er underlagt moder
virksomhedens fælles ledelse .

organiseret i en af følgende selskabsformer:
a ) i Tyskland:

die Aktiengesellschaft , die Kommanditgesellschaft auf
Artikel 2

Aktien , die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
b) i Belgien:

1.
Ved anvendelsen af artikel 1 , stk . 1 , litra a), b ) og
d ), skal der til modervirksomhedens stemmerettigheder

og rettigheder til udnævnelse og afsættelse lægges de
rettigheder , som tilkommer en anden dattervirksomhed
eller andre , der handler i eget navn , men for modervirk
somhedens eller en anden , dattervirksomheds regning.

la société anonyme / de naamloze vennootschap , la
société en commandite par actions / de commanditai
re vennootschap op aandelen , la société de personnes à
responsabilité limitée / de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ;
c) i Danmark:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber , anpartssel
2.
Ved anvendelsen af artikel 1 , stk . 1 , litra a ), b ) og
d ), skal der fra de i denne artikels stk . 1 nævnte
rettigheder trækkes de rettigheder ,

a) som knytter sig til kapitalandele, der besiddes for
andres regning end modervirksomheden eller en dat
tervirksomhed ,

skaber;

d) i Frankrig:
la société anonyme , la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée;
e) i Grækenland:
η ανώνυμη εταιρία , η εταιρία περιορισμένης
ευθύνης , η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία ;

eller

f) i Irland:

b ) som knytter sig til kapitalandele , der besiddes som
sikkerhed, når disse rettigheder udøves i overensstem
melse med de modtagne instrukser, eller når dens
besiddelse af disses kapitalandele er et sædvanligt led i
dens lånevirksomhed , såfremt stemmerettighederne
udøves i slkkerhedsstillerens interesse .

3.
Ved anvendelsen af artikel 1 , stk . 1 , litra a) og d),
skal der fra selskabsdeltagernes samlede antal stemmeret
tigheder i en dattervirksomhed trækkes de stemmerettig

heder , som knytter sig til kapitalandele , der besiddes af
denne virksomhed selv , dennes dattervirksomhed eller
andre , der handler i eget navn , men for disse virksom
heders regning.

public companies limited by shares or by guarantee ,
private companies limited by shares or by guaran
tee ;

g) / Italien:
la società per azioni , la società in accomandita per
azioni , la società a responsabilità limitata ;
h ) i Luxembourg:

la société anonyme , la société en commandite par
actions , la société à responsabilité limitée ;
i) i Nederlandene:

de naamloze vennootschap , de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid ;
j ) i Det forenede Kongerige:

Artikel 3

public companies limited by shares or by guarantee ,
private companies limited by shares or by guaran
tee .

1.
Medmindre andet er fastsat i artikel 13 , 14 og 15 ,
skal modervirksomheden og alle dens dattervirksom
heder indgå i det konsoliderede regnskab , uanset hvor
dattervirksomhederne har hjemsted .
2.

Ved anvendelsen af stk . 1 betragtes enhver datter

2.
Medlemsstaterne kan dog undtage fra pligten efter
artikel 1 , stk. 1 , når modervirksomheden ikke er organi
seret i en af de i stk . 1 nævnte selskabsformer .

Artikel S

dattervirksomhed som en dattervirksomhed af moder

virksomheden for de virksomheder, der skal indgå i det
konsoliderede regnskab .

1.
Medlemsstaterne kan undtage fra pligten efter
artikel 1 , stk. 1 , når modervirksomheden er et holding

Nr. L 19.3/4
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selskab som -defineret i artikel 5, stk. 3 , i direktiv

78 /660/EØF, og
a ) det hverken direkte eller indirekte i løbet af regnskabs
året har grebet ind i ledelsen af dattervirksomheden ,

omfattede virksomhader som helhed på grundlag af deres
sidst vedtagne årsregnskaber ikke på modervirksom
hedens balancetidspunkt overskrider de numeriske græn
ser for to af de tre kriterier , der er anført i artikel 27 i
direktiv 78 / 660 / EØF .

©g

b) det ikke i løbet af regnskabsåret eller de fem forud
gående regnskabsår har udøvet den til kapitalinteres
sen knyttede stemmeret i forbindelse med udnævnelse
af et medlem af administrations-, ledelses- eller tilsyns
organerne i dattervirksomheden , eller , når udøvelse af
stemmeretten har været nødvendig, for at dattervirk

2.
Medlemsstaterne kan ved beregningen af oven
nævnte numeriske grænser tillade eller foreskrive, at der
ikke skal foretages udligning efter artikel 19, stk . 1 , eller
eliminering efter artikel 26 , stk, 1 , litra a) og b ). I så
tilfælde forhøjes de numeriske grænser for kriterierne for
balancesummen og nettoomsætningen med 20 % .

somhedens administrations-, ledelses- eller tilsynsor
3.

Artikel 12 i direktiv 78 / 660 / EØF finder anvendel

ganer har kunnet fungere , såfremt ingen selskabsdel
tager, der besidder flertallet af stemmerettighederne i
mødevirksomheden, og heller ikke noget medlem af

se på ovennævnte kriterier.

administrations- , ledelses- eller tilsynsorganeme i
modervirksomheden eller <en selskabsdeltager heri ,
som besidder flertallet af stemmerettighederne , er

4.
Denne artikel finder ikke anvendelse, når en af de
virksomheder, der skal indgå i det konsoliderede regn

medlem af dattervirksomhedens administrations-,

ledelses- eller tilsynsorganer , og eifdvidere at de
således udnævnte medlemmer af disse organer har
udøvet deres hverv uden nogen indblanding eller
påvirkning fra modervirksomheden eller en af dens
dattervirksomheder, og

c) det kun har ydet lån til virksomheder, hvori det har en
kapitalinteresse . Er der ydet lån til andre modtagere,

»

skab, er et selskab, hvis værdipapirer er optaget til officiel
notering på en fondsbørs i en medlemsstat .
5.
Indtil udløbet af en frist på ti år fra den i artikel 49 ,
stk . 2 , anførte dato kan medlemsstaterne forhøje de i
ECU udtrykte numeriske grænser for kriterierne indtil
2,5 gange og det gennemsnitlige antal arbejdstagere, der
har været beskæftiget i løbet af regnskabsåret , til 500 .

skal disse lån være tilbagebetalt inden tidspunktet for
afslutningen af det foregående regnskabsår, og
Artikel 7

d ) undtagelsen er givet af en administrativ myndighed
efter kontrol af, at de ovenfor anførte betingelser er
opfyldt .
2 . a) Er et holdingselskab undtaget , finder artikel 43 ,
stk. 2., å direktiv 78 /660 / EØF ikke anvendelse på
dette selskabs årsregnskab fra det i artikel 49 ,
stk . 2 , nævnte tidspunkt for så vidt angår majori
tetsbesiddelser i det pågældende selskabs datter
virksomheder .

b ) For disse majoritetsbesiddelser kan oplysningerne
efter artikel 43 , stk . 1 , nr . 2 , i direktiv
78 / 660 / EØF udelades , når de kan volde betydelig
skade for selskabet, dets selskabsdeltagere eller en

*'

1.
Medlemsstaterne skal , medmindre andet er fastsat i
artikel 4, stk. 2 , og artikel 5 og 6 , undtage enhver
modervirksomhed , der henhører under deres nationale

lovgivning, og som samtidig er en dattervirksomhed , fra
den i artikel 1 , stk . 1 , anførte pligt , når dens modervirk
somhed henhører under en medlemsstats lovgivning, i
følgende to tilfælde:

a ) modervirksomheden ejer samtlige kapitalandele i den
undtagne virksomhed . De kapitalandele i denne virk
somhed, som i medfør af en retslig eller vedtægts
mæssig forpligtelse besiddes af medlemmer af dens
administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer, med
regnes ikke ;

af dets dattervirksomheder. Medlemsstaterne kan

gøre denne udeladelse betinget af den forudgående
tilladelse

fra en

administrativ eller

retslig

myndighed. Udeladelse af disse oplysninger skal
anføres i noterne.

b ) modervirksomheden besidder mindst
undtagne virksomheds kapitalandele,
selskabsdeltagere i denne virksomhed
undtagelsen . Såfremt en medlemsstats

90% af den
og de øvrige
har godkendt
lovgivning på

tidspunktet for dette direktivs vedtagelse foreskriver
konsolidering i dette tilfælde, kan denne medlemsstat
undlade at anvende denne bestemmelse indtil udløbet
Artikel 6

af en frist på ti år fra den i artikel 49 , stk . 2 , anførte
dato .

1.

Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i

artikel 4, stk. 2, og artikel 5 , desuden undtage fra den i
artikel 1 , stk. 1 , anførte pligt, når de af konsolideringen

2.
Undtagelsen skal gøres afhængig af, at følgende
betingelser alle er opfyldt:
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a ) Den undtagne virksomhed og, medmindre andet er
fastsat i artikel 13 , 14 og 15 , alle dens dattervirksom
hed skal indgå i det konsoliderede regnskab for en
større helhed af virksomheder, hvis modervirksomhed
henhører under en medlemsstats lovgivning;
b ) aa ) det i litra a ) nævnte konsoliderede regnskab og
den konsoliderede beretning for den større helhed
af virksomheder udarbejdes af modervirksomhe
den for denne helhed og revideres efter lovgiv
ningen i den medlemsstat, som den henhører

2.
En medlemsstat kan ikke gøre undtagelsen afhæn
gig af, at den modervirksomhed, der udarbejder det i
artikel 7 , stk . 2 , litra a), nævnte konsoliderede regnskab ,
ligeledes henhører under dens nationale lovgivning.
3.
Medlemsstaterne kan ikke gøre undtagelsen
afhængig af betingelser vedrørende udarbejdelsen og
revisionen af det i artikel 7, stk. 2, litra a ), nævnte
konsoliderede regnskab .

under , i overensstemmelse med dette direktiv ;

bb ) det i litra a ) nævnte konsoliderede regnskab , den i
litra aa ) nævnte konsoliderede beretning og beret
ningen fra den person , der foretager revisionen af
dette regnskab , samt i givet fald de i artikel 9
nævnte dokumenter skal i henhold til artikel 38

offentliggøres af den undertagne virksomhed i
overensstemmelse med lovgivningen i den med
lemsstat , som denne virksomhed henhører under.
Denne medlemsstat kan påbyde , at disse doku
menter offentliggøres på den pågældende med
lemsstats officielle sprog, og at oversættelsen af
disse dokumenter bekræftes;

c) i noterne til den undtagne virksomheds årsregnskab
skal anføres

aa ) navnet på og hjemstedet for den modervirksom
hed , der udarbejder det i litra a) nævnte konsoli
derede regnskab , og

Nr. L 193 / 5

Artikel 9

1.
Medlemsstaterne kan gøre undtagelsen i artikel 7
og 8 betinget af, at der gives yderligere oplysninger i
overensstemmelse med dette direktiv i det i artikel 7, stk.
2 , litra a), nævnte konsoliderede regnskab eller i et
vedlagt dokument , såfremt dette kræves for de virksom
heder, der henhører under den pågældende medlemsstats
nationale lovgivning, og som under tilsvarende omstæn
digheder har pligt til at udarbejde konsoliderede regnska
ber .

2.

Medlemsstaterne kan endvidere gøre undtagelsen

betinget af, at der i noterne til det i artikel 7 , stk. 2, litra
a ), nævnte konsoliderede regnskab eller i årsregnskabet
for den undtagne virksomhed anføres alle eller nogle af
følgende oplysninger vedrørende den helhed af virksom
heder , hvis modervirksomhed undtages fra pligten til at
udarbejde et konsolideret regnskab :
— summen af anlægsaktiverne,
— nettoomsætningen,

bb ) undtagelsen fra pligten til at udarbejde et konso
lideret regnskab og en konsolideret beretning.

— årets resultat og egenkapitalen,

— det gennemsnitlige antal arbejdstagere i regnskabs
året .

3.

Medlemsstaterne kan undlade at anvende denne

artikel på selskaber, hvis værdipapirer er optaget til
officiel notering på en fondsbørs i en medlemsstat.

Artikel 8

1.
Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i
artikel 4 , stk . 2 , og artikel 5 og 6 , i andre tilfælde end de af
artikel 7 , stk . 1 , omfattede undtage enhver modervirk
somhed , der henhører under deres nationale lovgivning,
og som samtidig er dattervirksomhed af en modervirk
somhed , der henhører under en medlemsstats lovgivning,
fra den i artikel 1 , stk. 1 , anførte pligt , når alle de i artikel
7 , stk. 2 , nævnte betingelser er opfyldt, og når selskabs
deltagere i den undtagne virksomhed , der ejer en mini
mumsprocentdel af denne virksomheds tegnede kapital ,
ikke senest seks måneder inden regnskabsårets udgang
har krævet, at der udarbejdes et konsolideret regnskab .
Medlemsstaterne kan ikke fastsætte denne procentdel til
over 10% for aktieselskaber og kommanditaktieselska
ber og ikke til over 20% for andre virksomhedsfor
mer .

Artikel 10

Artikel 7 til 9 berører ikke medlemsstaternes lovgivning
om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber eller kon
soliderede beretninger,
— når disse dokumenter kræves til orientering af
arbejdstagerne eller deres repræsentanter,
eller

— udarbejdes på forlangende af en administrativ eller
retslig myndighed til eget brug.

Artikel 11

1.

Medlemsstaterne kan, medmindre andet er fastsat i

artikel 4 , stk. 2 , og artikel 5 og 6 , undtage enhver
modervirksomhed , der henhører under deres nationale
lovgivning, og som samtidig er en dattervirksomhed, når
dens modervirksomhed ikke henhører under en medlems

stats lovgivning, fra den i artikel 1 , stk. 1 , anførte pligt,
hvis følgende betingelser alle er opfyldt:
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a ) den undtagne virksomhed og, medmindre andet er
fastsat i artikel 13 , 14 og 15 , alle dens dattervirksom
heder indgår i det konsoliderede regnskab for en større
helhed af virksomheder;

b ) det i litra a) nævnte konsoliderede regnskab og i givet
fald den konsoliderede beretning udarbejdes i overens
stemmelse med dette direktiv eller på en måde , som er
ligeværdig med konsoliderede regnskaber og konsoli
derede beretninger, der er udarbejdet i overensstem
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artikel 39 , stk . 2 , finder anvendelse på det i denne artikel
nævnte konsoliderede regnskab og den konsoliderede
beretning, idet henvisninger til modervirksomheden
betragtes som henvisninger til alle i stk . 1 nævnte
virksomheder . Medmindre andet er fastsat i artikel 19 ,
stk . 2 , skal dog posterne » kapital «, »overkurs' ved
emission«, »opskrivningshenlæggelser«, »reserver«,
»overførsel fra tidligere år« og » årets resultat«, der indgår
i det konsoliderede regnskab , omfatte de sammenlagte
beløb for alle de i stk . 1 nævnte virksomheder .

melse med dette direktiv ;

c) det i litra a ) nævnte konsoliderede regnskab er revide
ret af en eller flere personer , der er autoriseret i medfør
af den nationale lovgivning, hvorunder den virksom
hed henhører , som har udarbejdet dette regnskab .

Artikel 13

1.

En virksomhed kan udelades fra det konsoliderede

regnskab , når den er af uvæsentlig betydning i forhold til
det i artikel 16 , stk. 3 , nævnte formål .

2.

Artikel 7 , stk. 2 , litfa b ), bb ), og litra c), samt

artikel 8 til 10 finder anvendelse .

3.
En medlemsstat kan kun fastsætte undtagelser i
henhold til denne artikel , hvis den fastsætter tilsvarende
undtagelser i henhold til artikel 7 til 10 .

2.
Når flere virksomheder opfylder betingelsen i stk .
1 , skal de dog medtages i det konsoliderede regnskab , i
det omfang disse virksomheder som helhed ikke er af
uvæsentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk. 3 ,
nævnte formål .

3.
Artikel 12

1.
Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i
artikel 1 til 10 , pålægge enhver virksomhed , som henhø
rer under deres nationale lovgivning, pligt til at udarbejde
et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning,
når

En virksomhed kan envidere udelades fra det

konsoliderede regnskab , når

a) betydelige og vedvarende hindringer i væsentlig grad
begrænser

aa) modervirksomhedens udøvelse af sine rettigheder
over denne virksomheds aktiver eller ledelse,
eller

a ) den pågældende virksomhed og en eller flere andre
virksomheder , mellem hvilke der ikke består den i
artikel 1 , stk. 1 eller 2 , nævnte forbindelse , er

underlagt en fælles ledelse i medfør af en aftale med
denne virksomhed eller i medfør af vedtægtsbestem
melser for disse virksomheder,
eller

b ) administrations-, ledelses- eller tilsynsorganerne i
denne virksomhed og i en eller flere andre virksomhe
der , mellem hvilke der ikke består den i artikel 1 , stk. 1
eller 2 , nævnte forbindelse , for flertallets vedkommen

de består af de samme personer , og disse har fungeret i
regnskabsåret og indtil tidspunktet for udarbejdelsen
af det konsoliderede regnskab .

bb) udøvelsen af den fælles ledelse af denne virksom
hed , med hvilken der er den i artikel 12 , stk . 1 ,
nævnte forbindelse ,

b ) de oplysninger , der er nødvendige for at udarbejde det
konsoliderede regnskab i overensstemmelse med dette
direktiv , ikke kan indhentes inden for en rimelig frist
eller er forbundet med uforholdsmæssigt store
omkostninger ,

c) kapitalandelene i denne virksomhed alene besiddes
med henblik på videreoverdragelse .

Artikel 14

2.
Ved anvendelsen af stk. 1 skal virksomheder,
mellem hvilke der består den i stk. 1 nævnte forbindelse,
såvel som alle deres dattervirksomheder indgå i et

1.
Når en eller flere virksomheder, der skal indgå i det
konsoliderede regnskab , udøver så forskellige aktiviteter,
at deres medtagelse i konsolideringen vil stride mod

konsolideret regnskab i henhold til dette direktiv , når en
eller flere af disse virksomheder er organiseret i eri af de i

pligten efter artikel 16 , stk . 3 , skal disse virksomheder,

artikel 4 nævnte selskabsformer .

medmindre andet er fastsat i artikel 33 , udelades fra det
konsoliderede regnskab .

3.
Artikel 3 , artikel 4 , stk . 2 , artikel 5 og 6 , artikel 13
til 28 , artikel 29 , stk. 1 , 3 , 4 og 5 , artikel 30 til 38 samt

2.
Stk. 1 finder ikke anvendelse af den grund alene, at
de virksomheder , der skal indgå i det konsoliderede
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regnskab , dels udøver industrivirksomhed , dels handels
virksomhed og dels præsterer tjenesteydelser , eller at
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samt resultatet for de virksomheder som helhed , der
indgår i det konsoliderede regnskab .

virksomhederne udøver industri- eller handelsvirksom

hed med forskellige produkter, eller præsterer forskellige
tjenesteydelser.
3.

Anvendes stk . 1 , skal dette anføres i noterne og
behørigt begrundes . Hvis årsregnskaberne eller de kon
soliderede regnskaber for virksomheder, der således
udelades af konsolideringen , ikke offentliggøres i samme
medlemsstat i henhold til direktiv 68 / 151 / EØF (*), skal
de vedlægges det konsoliderede regnskab eller stilles til
rådighed for offentligheden . I sidstnævnte tilfælde skal en
genpart af disse dokumenter kunne rekvireres til en pris ,
der ikke må overstige udgifterne ved fremstilling af
genparten .

4.

Såfremt anvendelsen af bestemmelserne i dette

direktiv ikke er tilstrækkelig til at give et pålideligt billede
i henhold til stk. 3 , skal der fremlægges yderligere
oplysninger .

5.
Hvis det i særlige tilfælde viser sig, at anvendelsen
af en bestemmelse i artikel 17 til 35 og artikel 39 vil stride
imod pligten efter stk. 3 , skal denne bestemmelse fravi-.
ges, for at der kan gives et pålideligt billede i henhold til
stk. 3 . En sådan fravigelse skal anføres i noterne og
behørigt begrundes med oplysning om dens indflydelse på
aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resul
tatet . Medlemsstaterne kan nærmere bestemme særtilfæl

dene og fastsætte regler for fravigelserne.
Artikel 15

1.

Medlemsstaterne kan ved anvendelsen af arti

kel 16 , stk . 3 , tillade , at en modervirksomhed , der ikke
udøver nogen industrielle eller kommercielle aktiviteter,
udelades af konsolideringen , når den besidder kapitalan
dele i en dattervirksomhed i medfør af en fælles ordning

6.

Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive, at der

i det konsoliderede regnskab skal gives oplysninger ud
over, hvad der kræves oplyst ifølge dette direktiv.

med en eller flere virksomheder , der ikke indgår i

Artikel 17

konsolideringen.

2.
Modervirksomhedens årsregnskab skal vedlægges
det konsoliderede regnskab .
3.
Når denne fravigelse finder anvendelse, skal enten
artikel 59 i direktiv 78 / 660 / EØF anvendes på moder
virksomhedens årsregnskab , eller de oplysninger , der
følger af anvendelsen af nævnte artikel , skal anføres i
noterne .

1.
Artikel 3 til 10 , 13 til 26 og 28 til 30 i direktiv
78 / 660 / EØF finder, medmindre andet er fastsat i nær
værende direktiv , og med de fornødne tilpasninger, der
følger af de særlige forhold, som gør sig gældende for
konsoliderede regnskaber i sammenligning med årsregn
skaber, anvendelse på opstillingen af konsoliderede regn
skaber .

2.
Hvis særlige omstændigheder medfører uforholds
mæssigt store omkostninger, kan medlemsstaterne til
lade , at varebeholdninger sammendrages i det konsolide
rede regnskab .

AFDELING 2

Metoder for udarbejdelsen af konsoliderede regnskaber

Artikel 18

Artikel 16

De af konsolideringen omfattede virksomheders aktiver
og passiver medtages i deres helhed i den konsoliderede
balance .

1.
Det konsoliderede regnskab omfatter en konsolide
ret balance , en konsolideret resultatopgørelse samt noter

til det konsoliderede regnskab . Disse dokumenter udgør
et hele .

2.
Det konsoliderede regnskab skal opstilles på over
skuelig måde og i overensstemmelse med dette direk
tiv .

3.
Det konsoliderede regnskab skal give et pålideligt
billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling,
(') EFT nr . L 65 af 14 . 3 . 1968 , s . 8 .

Artikel 19

1.
Den bogførte værdi af kapitalandele i de af konso
lideringen omfattede virksomheder udlignes med den
andel af de pågældende virksomheders egenkapital , som
de repræsenterer .

a ) Denne udligning foretages på grundlag af den bogførte
værdi på det tidspunkt, da denne virksomhed første
gang indgik i konsolideringen . Det ved udligningen

fremkomne forskelsbeløb fordeles så vidt muligt
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direkte på de poster i den konsoliderede balance, der
har en værdi, som er højere eller lavere end deres
bogførte værdi.

3.
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Anvendelsen af den i stk. 1 beskrevne metode , de

heraf følgende ændringer i reserverne samt de berørte
virksomheders navn og hjemsted amføres i noterne .

b ) Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at udlig
ningen foretages på grundlag af værdien af påviselige
aktiver og passiver på tidspunktet for kapitalandele

Artikel 21

nes erhvervelse eller , dersom disse er erhvervet på

forskellige tidspunkter* på det tidspunkt, da virksom
heden blev en dattervirksomhed .

c) Resterende forskelsbeløb , der fremkommer ved

anvendelse af litra a) eller litra b), opføres i den

Beløb , der kan henføres til kapitalandele i de af konsoli
deringen omfattede dattervirksomheder , som besiddes af
andre end virksomheder, der indgår- i konsolideringen ,
opføres i den konsoliderede balance under en særskilt
post med en hertil svarende benævnelse .

konsoliderede balance under en særskilt post med en
hertil svarende benævnelse. Denne post, de anvendte

metoder og væsentlige ændringer heri i forhold til det
forudgående år, skal forklares i noterne. Såfremt en
medlemsstat tillader modregning af positive og nega
tive forskelsbeløb, skal også fordelingen af disse
forskelsbeløb anføres i noterne .

Artikel 22

De af konsolideringen omfattede virksomheders indtæg
ter og udgifter medtages i deres helhed i den konsolide
rede resultatopgørelse .

2.

Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på kapitalandele i

modervirksomheden , som besiddes af denne selv eller af
en anden virksomhed , der indgår i konsolideringen . Disse
kapitalandele betragtes i det konsoliderede regnskab som
egne kapitalandele i overensstemmelse med direktiv
78 / 660 / EØF .

Artikel 23,

Beløb , der kan henføres til kapitalandele i de af konsoli*

deringen omfattede dattervirksomheders resultat, som
besiddes af andre end virksomheder, der indgår i konso
lideringen , opføres i den konsoliderede resultatopgørelse
under en særskilt post med en hertil svarende benæv=
nelse .

Artikel 20

1.

Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at den

Artikel 24

bogførte værdi af kapitalandele i en af konsolideringen
omfattet virksomhed kun udlignes med den tilsvarende
andel af kapitalen , såfremt

Opstillingen af det konsoliderede regnskab sker efter
principperne i artikel 25 til 28 .

a ) de kapitalandele , der besiddes, repræsenterer mindst
90% af den pålydende værdi eller , i mangel af
pålydende værdi , den bogførte pariværdi af virksom
hedens kapitalandele bortset fra de i artikel 29 , stk . 2 ,
litra a ), i direktiv 77 / 91 / EØF (*) nævnte ;

b ) den i litra a ) nævnte størrelse er nået i medfør af en

ordning med hensyn til emission af kapitalandele i en
af konsolideringen omfattet virksomhed ;
c) den i litra b ) nævnte ordning ikke indebærer en
kontant betaling, der overstiger 10% af henholdsvis

den pålydende værdi eller, i mangel af pålydende
værdi , den bogførte pariværdi af de udstedte kapital

Artikel 25

1.

De metoder, der anvendes ved konsolideringen ,

må ikke ændres fra det ene regnskabsår til det næste .

2 . Stk. 1 kan fraviges i særlige tilfælde, I tilfælde af
fravigelse skal dette anføres i noterne og behørigt begrun
des tillige med angivelse af indvirkningen på aktiver og
passiver , den økonomiske stilling samt resultatet for de
virksomheder som helhed , der indgår i konsoliderin
gen .

andele .«

Artikel 26

2.
Ethvert forskelsbeløb , der opstår ved anvendelse af
stk . 1 , henholdsvis lægges til eller trækkes fra de konso
liderede reserver .

(>) EFT nr . L 26 af 31 . 1 . 1977 , s . 1 .

1.
De af konsolideringen omfattede virksomheders
aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat skal
fremgå af det konsoliderede regnskab , som om de var en
enkelt virksomhed . Navnlig skal

18 , 7. 83

De Europæiske Fællesskabers Tidende

a ) gæld og tilgodehavender mellem virksomheder, der
indgår i konsolideringen , elimineres i det konsolidere
de regnskab ;

b) indtægter og udgifter i forbindelse med transaktioner

mellem virksomheder, der indgår i konsolideringen,
elimineres i det konsoliderede regnskab ;
c) overskud og tab ved transaktioner, som foretages
mellem virksomheder, der indgår i konsolideringen,
og som indgår i aktivernes bogførte værdi, elimineres i
det konsoliderede regnskab. Indtil en senere samord
ning kan medlemsstaterne dog tillade, at eliminering
som nævnt ovenfor foretages i forhold til den andel af
kapitalen , som modervirksomheden besidder i hver af
de dattervirksomheder, der indgår i konsoliderin
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Artikel 28

Er sammensætningen af de virksomheder som helhed , der
indgår i konsolideringen , ændret væsentligt i løbet af
regnskabsåret , skal det konsoliderede regnskab indehol
de oplysninger, som muliggør en meningsfyldt sammen
ligning af på hinanden følgende konsoliderede regnska
ber. Når der er tale om en væsentlig ændring, kan
medlemsstaterne tillade eller foreskrive , at denne pligt
opfyldes ved, at der opstilles en tilpasset åbningsbalance
og en tilpasset resultatopgørelse.

gen .

Artikel 29

2.
Medlemsstaterne kan fravige stk. 1 , litra c), når
transaktionen er sket på normale markedsvilkår , og
elimineringen af overskud eller tab ville medføre ufor
holdsmæssigt store omkostninger. Fravigelse af dette
princip skal Oplyses , og hvis indvirkningen på aktiver og
passiver, på den økonomiske stilling samt på resultatet
for de virksomheder som helhed , der indgår i konsolide
ringen , ikke er uvæsentlig, anføres dette i noterne til det
konsoliderede regnskab .

3.
Stk. 1 , litra a), b) og c), kan fraviges, når de
pågældende beløb er af uvæsentlig betydning i forhold til
det i artikel 16 , stk . 3 , nævnte formål .

Artikel 27

1.
De af konsolideringen omfattede aktiver og passi
ver værdiansættes efter ensartede metoder og i overens
stemmelse med artikel 31 til 42 og artikel 60 i direktiv
78 / 660 / EØF.

2 . a) Den virksomhed , der udarbejder det konsoliderede
regnskab, skal anvende samme værdiansættelses
metoder, som anvendes i dens eget årsregnskab.
Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive,
at der i det konsoliderede regnskab anvendes andre
værdiansættelsesmetoder i overensstemmelse med
ovennævnte artikler i direktiv 78 / 660 / EØF.

b ) I tilfælde af fravigelse skal dette anføres i noterne
til det konsoliderede regnskab og behørigt begrun
des .

1.
Det konsoliderede regnskab opstilles på samme
dato som modervirksomhedens årsregnskab .

2.
Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive , at
det konsoliderede regnskab opstilles på en anden dato ,
som tager hensyn til balancetidspunktet for de fleste eller
de mest betydningsfulde af de virksomheder, der indgår i
konsolideringen . I tilfælde af fravigelse skal dette anføres
i noterne til det konsoliderede regnskab og behørigt
begrundes . Der skal endvidere tages hensyn til eller gives
oplysning om betydningsfulde hændelser vedrørende
aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resul
tatet i en virksomhed , der indgår i konsolideringen , og

3.
Når virksomheder, der indgår i konsolideringen ,
værdiansætter de af konsolideringen omfattede aktiver og
passiver efter metoder, der afviger fra de ved konsolide
ringen anvendte , skal disse aktiver og passiver værdian
sættes på ny efter de metoder, der er anvendt ved
konsolideringen , medmindre resultatet af denne nye
værdiansættelse er af uvæsentlig betydning i forhold til
det i artikel 16 , stk . 3 , nævnte formål . Dette princip kan
fraviges i særlige tilfælde . Sådanne fravigelser skal anfø
res i noterne til det konsoliderede regnskab og behørigt
begrundes .

Som har fundet sted mellem denne virksomheds balance

tidspunkt og datoen for afslutningen af det konsoliderede
regnskab ,
3.

Ligger balancetidspunktet for en virksomhed , der

indgår i konsolideringen , mere end tre måneder forud for
datoen for afslutningen af det konsoliderede regnskab ,
konsolideres den pågældende virksomhed på grundlag af
et perioderegnskab opstillet pr. datoen for det konsolide
rede regnskabs afslutning.

4.
I den konsoliderede balance og i den konsoliderede
resultatopgørelse skal der tages hensyn til det forskelsbe
løb , der ved konsolideringen fremkommer mellem skat
ter , som kah henføres til dette og tidligere regnskabsår, og
skatter, der er betalt eller skal betales for disse regn

skabsår, i det omfang et sådant forskelsbeløb i nær
fremtid kan forventes at blive en faktisk udgift for en
virksomhed , der indgår i konsolideringen .

Nr . L 193 / 10

De Europæiske Fællesskabers Tidende

5.
Er aktiver , der indgår i konsolideringen , ekstraor
dinært værdireguleret udelukkende af skattemæssige
grunde , skal disse reguleringer tilbageføres , inden akti
verne optages i det konsoliderede regnskab . Medlemssta
terne kan dog tillade eller foreskrive , at aktiverne optages
i det konsoliderede regnskab , uden at disse reguleringer
tilbageføres , såfremt det pågældende beløb angives i
noterne til det konsoliderede regnskab og behørigt
begrundes .

Artikel 30

1.
Den i artikell9 , stk. 1 , litra c), nævnte særskilte
post , som svarer til et positivt forskelsbeløb fremkommet

ved konsolideringen , behandles efter bestemmelserne i
direktiv 78 / 660 / EØF for posten »goodwill «.
2.
Medlemsstaterne kan tillade , at et positivt forskels
beløb fremkommet ved konsolideringen straks fratræk
kes reserverne på en tydelig måde .
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3.
Hvis denne artikel finder anvendelse , finder artikel
33 ikke anvendelse , når den virksomhed , for hvilken der
foretages pro rata konsolidering, er en associeret virk
somhed som defineret i artikel 33 .

Artikel 33

1.
Når en virksomhed , der indgår i konsolideringen ,
udøver en betydelig indflydelse på den driftsmæssige og
finansielle ledelse af en virksomhed , der ikke indgår i
konsolideringen (en associeret virksomhed ), og hvori den
besidder en kapitalinteresse som defineret i artikel 17 i
direktiv 78 / 660 / EØF , opføres denne kapitalinteresse i
den konsoliderede balance under en særskilt post med en
hertil svarende benævnelse . Det formodes , at en virksom

hed udøver en betydelig indflydelse på en anden virksom
hed , når den besidder mindst 20 % af selskabsdeltagernes
stemmerettigheder i denne virksomhed . Artikel 2 finder
anvendelse .

2.
Når denne artikel anvendes første gang på en
kapitalinteresse som nævnt i stk. 1 , opføres denne i den
Artikel 31

Det beløb , det er opført i den i artikel 19 , stk . 1 , litra c),
nævnte særskilte post, som svarer til et negativt forskels
beløb fremkommet ved konsolideringen , må ikke optages
i den konsoliderede resultatopgørelse, medmindre

a) dette forskelsbeløb på anskaffelsestidspunktet svarer
til en forventet ugunstig udvikling i virksomhedens
resultat eller til forventede udgifter, som påføres
denne virksomhed , og i det omfang disse forventning
er virkeliggøres ,
eller

konsoliderede balance :

a) enten til den bogførte værdi i overensstemmelse med
reglerne i direktiv 78 / 660 / EØF for værdiansættelse .
Forskelsbeløbet mellem denne værdi og den til kapi
talinteressen svarende andel af egenkapitalen , anføres
særskilt i den konsoliderede balance eller i noterne .

Forskelsbeløbet opgøres pr . den dato , hvor metoden
anvendes første gang;

b) eller til den til kapitalinteressen svarende andel af den
associerede virksomheds egenkapital . Forskelsbeløbet
mellem denne værdi og den bogførte værdi i henhold
til reglerne i direktiv 78 / 660 / EØF for værdiansættel
se , anføres særskilt i den konsoliderede balance eller i

?

b ) dette forskelsbeløb svarer til realiserede fortjenester .

noterne . Forskelsbeløbet opgøres pr. den dato , hvor
metoden anvendes første gang.
s

c) Medlemsstaterne kan foreskrive anvendelse af enten
Artikel 32

litra a ) eller b). Det angives i den konsoliderede
balance eller i noterne , om litra a ) eller litra b ) er
anvendt .

1.
Medlemsstaterne kan , når en virksomhed , der
indgår i konsolideringen , leder en anden virksomhed
sammen med en eller flere virksomheder, der ikke indgår i
konsolideringen , tillade eller foreskrive , at denne anden
virksomhed medtages pro rata i det konsoliderede regn
skab , i forhold til de rettigheder , som den virksomhed ,
der indgår i konsolideringen , besidder i dens kapital .

2.
Ved den i stk. 1 omtalte pro rata konsolidering
finder artikel 13 til 31 anvendelse med de fornødne
tilpasninger .

d) Medlemsstaterne kan desuden ved anvendelsen af litra
a) eller b ) tillade eller foreskrive , at forskelsbeløbet

opgøres pr . den dato , hvor kapitalandelene er erhver
vet, eller såfremt de ikke er erhvervet på én gang , pr.
den dato , på hvilken virksomheden blev en associeret
virksomhed .

3.
Når aktiver eller passiver i den associerede virk
somhed værdiansættes efter andre metoder end dem , der
anvendes ved konsolideringen i henhold til artikel 29 ,
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stk. 2 , kan disse aktiver og passiver ved beregningen af det
i stk. 2 , litra a ), eller stk . 2 , litra b ), i denne artikel nævnte

forskelsbeløb værdiansættes på ny effer de metoder, der
anvendes ved konsolideringen . Er der ikke foretaget en
sådan ny værdiansættelse , skal dette anføres i noterne .
Medlemsstaterne kan påbyde en sådan ny værdiansæt
telse .
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skal grundlaget for omregningen til den valuta , som
er anvendt ved udarbejdelsen af det konsoliderede
regnskab , anføres .

2 . a ) Navnet på og hjemstedet for virksomheder, der
indgår i konsolideringen ; andelen i kapitalen i
disse virksomheder, bortset fra modervirksomhe
den , som besiddes af de virksomheder , der indgår

4.

Den i stk. 2 , litra a ), nævnte bogførte værdi eller det

i stk. 2 , litra b ), nævnte beløb , der svarer til andelen i den
associerede virksomheds egenkapital , forøges eller for
mindskes i forhold til de i regnskabsåret indtrufne
forskydninger i den til kapitalinteressen svarende andel i
den associerede virksomheds egenkapital ; værdien for
mindskes med kapitalinteressens andel i udbyttet.

5.

Såfremt det i stk. 2 , litra a), eller stk. 2 , litra b ),

nævnte positive forskelsbeløb ikke kan henføres til
bestemte aktiver eller passiver, behandles dette forskels
beløb i overensstemmelse med artikel 30 og artikel 39 ,
stk . 3 .

i konsolideringen , eller af andre , som handler i
eget navn , men for disse virksomheders regning;
den af de i artikel 1 og artikel 12 , stk. 1 , nævnte
betingelser, som efter anvendelse af artikel 2 har
ligget til grund for konsolideringen . Sidstnævnte
oplysning er dog ikke nødvendig , når konsolide
ringen er foretaget på grundlag af artikel 1 , stk . 1 ,
litra a), og når tillige andelen af kapitalen og af
stemmerettighederne er den samme.

b ) De samme oplysninger skal anføres for de virk
somheder, der i henhold til artikel 13 og 14
holdes uden for konsolideringen , samt, med
mindre andet er fastsat i artikel 14 , stk. 3 ,
begrundelsen for , at de i artikel 13 nævnte
virksomheder udelades .

6.
Den til kapitalinteressen svarende andel af den
associerede virksomheds resultat, opføres i den konsoli
derede resultatopgørelse under en særskilt post med en
hertil svarende benævnelse .

7.

De i artikel 26 , stk. 1 , litra c), nævnte elimineringer

foretages , i det omfang oplysningerne hertil er kendte
eller tilgængelige. Artikel 26 , stk. 2 og 3 , finder anven

3 . a) Navnet på og hjemstedet for virksomheder, der
som defineret i artikel 33 , stk. 1 , er associeret
med en virksomhed , der indgår i konsoliderin

gen , samt oplysninger om den andel i deres
kapital , som besiddes af virksomheder, der ind
går i konsolideringen , eller af andre , der handler i
eget navn , men for disse virksomheders reg
ning.

delse .

8.

Når en associeret virksomhed udarbejder et konso

lideret regnskab , finder de foregående stykker anvendelse
på den egenkapital , som er opført i dette konsoliderede
regnskab .
9.
Anvendelse af denne artikel kan undlades , såfremt
kapitalinteresserne i den associerede virksomheds kapital
er af uvæsentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk .
3 , nævnte formål .

Artikel 34

Ud over de oplysninger, der kræves i henhold til andre
bestemmelser i dette direktiv , skal noterne i det mindste
indeholde oplysninger om :
1 . De værdiansættelsesmetoder , der anvendes for de
forskellige poster i det konsoliderede regnskab , såvel
som de ved værdireguleringer benyttede beregnings
metoder. For poster i det konsoliderede regnskab ,

som er eller oprindelig var angivet i fremmed valuta ,

b ) De samme oplysninger skal anføres for de i artikel
33 , stk . 9 , nævnte associerede virksomheder samt
begrundelsen for at anvende denne bestemmel
se .

4 . Navnet på og hjemstedet for virksomheder, for
hvilke der er foretaget pro rata konsolidering i
medfør af artikel 32 , de forhold , der ligger til grund
for den fælles ledelse , samt oplysninger om den andel
i deres kapital , som besiddes af de virksomheder, der
indgår i konsolideringen , eller af andre , der handler i
eget navn , men for disse virksomheders regning.
5 . Navnet på og hjemstedet for virksomheder, bortset
fra de i stk. 2 , 3 og 4 nævnte virksomheder, i hvilke
de virksomheder, som indgår i konsolideringen , og
de virksomheder, som holdes uden for denne i
henhold til artikel 14 , enten selv eller ved andre , der

handler i eget navn , men for disse virksomheders
regning, mindst besidder en procentdel af kapitalen ,
som medlemsstaterne ikke kan fastsætte til over

20 % , med angivelse af størrelsen af denne kapital
andel og størrelsen af egenkapitalen samt af resulta
tet for den pågældende virksomhed for det seneste
regnskabsår, for hvilket regnskabet er vedtaget.
Disse oplysninger kan udelades , når de er af uvæ
sentlig betydning i forhold til det i artikel 16 , stk . 3 ,
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betales for disse regnskabsår , forudsat at forskellen

nævnte formål. Angivelse af egenkapitalen og af
resultatet kan også udelades, såfremt den pågælden

er af betydning for den fremtidige skattebyrde.

de virksomhed ikke offentliggør sin balance , og

Beløbet kan også angives samlet i den konsoliderede
balance under en særskilt post med en hertil svarende

ovennævnte virksomheder direkte eller indirekte
besidder mindre end 50% af virksomheden .

6. Den samlede gæld i den konsoliderede balance, der
forfalder til betaling efter mere end fem år, samt den
samlede gæld i den konsoliderede balance, for hvilke
virksomheder, der indgår i konsolideringen, har
stillet tinglig sikkerhed, med angivelse af dennes art
og form .

benævnelse .

12 . Størrelsen af de vederlag, der for regnskabsåret er
tillagt medlemmer af modervirksomhedens admini
strations-, ledelses- og tilsynsorganer for deres funk
tioner i modervirksomheden og dens dattervirksom
heder , samt størrelsen af enhver under tilsvarende

betingelser indgået forpligtelse til eller tilsagn om ar
yde pensioner til tidligere medlemmer af de nævnte

7 . Den samlede størrelse af de økonomiske forpligtel

organer. Disse oplysninger skal angive det samlede

ser, som ikke er opført i den konsoliderede balance , i
det omfang angivelsen heraf er af betydning for
bedømmelsen af den økonomiske stilling for allé de
virksomheder , der indgår i konsolideringen . Pen
sionsforpligtelser og forpligtelser over for tilknyttede
virksomheder , som ikke indgår i konsolideringen ,

hvilke der består de i artikel 32 eller artikel 33

skal opføres særskilt.

8 . Den konsoliderede nettoomsætning, som defineret i
artikel 28 i direktiv 78 / 660 / EØF , fordelt på aktivi

teter samt på geografiske markeder, i det omfang

beløb for hver kategori . Medlemsstaterne kan kræ
ve , at oplysningerne i første punktum også skal
omfatte vederlag for funktioner i virksomheder, med
nævnte forbindelser .

13 . Størrelsen af de forskud og kreditter, som moder
virksomheden eller en dattervirksomhed har ydet
medlemmer af modervirksomhedens administra
tions, ledelses« eller tilsynsorganet med angivelse af

rentefod, de væsentligste vilkår og de eventuelt

disse aktiviteter og markeder afviger betydeligt ind
byrdes med henblik på tilrettelæggelsen af salget af
de varer og tjenesteydelser , der indgår i den ordinære
drift for de virksomheder som helhed » der indgår i

tilbagebetalte beløb , såvel som forpligtelser, der er
indgået for deres regning i form af en hvilken som
helst garanti. Disse oplysninger skal angive det
samlede beløb for hver kategori. Medlemsstaterne
kan kræve , at Oplysningerne i første punktum også
skal omfatte de forskud og kreditter, som er ydet af
virksomheder5 med hvilke der består de i artikel 32

konsolideringen .
9 . a ) Det gennemsnitlige antal medarbejdere , som i

eller artikel 33 nævnte forbindelser.

løbet af regnskabsåret har været beskæftiget i de
virksomheder, der indgår i konsolideringen , ind
delt i kategorier , og såfremt det ikke er nævnt
særskilt i den konsoliderede resultatopgørelse , de
personaleudgifter, der henføres til regnskabs
året .

Artikel 35

b) Det gennemsnitlige antal medarbejdere, som i
løbet af regnskabsåret har været beskæftiget i de
virksomheder, på hvilke artikel 32 finder anven
delse , anføres særskilt .
10 . Det omfang, i hvilket beregningen af det konsolide
rede årsresultat er påvirket af en værdiansættelse af
posterne , der under fravigelse af principperne i
artikel 31 og 34 til 42 i direktiv 78 / 660 / EØF og
artikel 29 , stk . 5 , i dette direktiv er blevet fulgt i løbet
af regnskabsåret eller et tidligere regnskabsår for at
opnå skattelettelser. Såfremt en sådan værdiansæt
telse har væsentlig indflydelse på den fremtidige
skattebyrde for de virksomheder som helhed , der
indgår i konsolideringen, skal der gives oplysning
herom .

1 1 . Forskellen mellem de skatter, der er udgiftsført i den
konsoliderede resultatopgørelse i dette og i tidligere
regnskabsår, og de skatter, der er betalt eller skål

1.

Medlemsstaterne kan tillade , at de i artikel 34 *

rir. 2 , 3 , 4 Og 5 j foreskrevne Oplysninger
a ) gives 1 form af en Oversigt ^ der henlægges i overens
stemmelse med artikel 3 * stk . 1 og 2 , i direktiv
68 / 151 / EØF ; dette skal anføres i noterne ;

b) Udelades* hvis dé kan volde betydelig skade for en af
de virksomheder * der berøres af disse bestemmelser.
Medlemsstaterne kan gøre denne udeladelse afhængig

af forudgaende tilladelse fra en administrativ eller
retslig myndighed. Udelades disse oplysninger, skal
dette anføres i noterne ;

1,
Stk 1 1 , litra b ), finder også anvendelse på de i arti
kel 34 . ar , 8j foreskrevne oplysninger .
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AFDELING 3

Den konsoliderede beretning
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den person , der foretager revision af det konsoliderede
regnskab , skal offentliggøres af den virksomhed, som har
udarbejdet det konsoliderede regnskab, efter de bestem
melser , der i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv

68 / 151 / EØF er fastsat i lovgivningen i den medlemsstat,
Artikel 36

som virksomheden henhører under .

1.
Den konsoliderede beretning skal i det mindste
indeholde en pålidelig redegørelse for den forretnings
mæssige udvikling i de virksomheder som helhed , der
indgår i konsolideringen , og deres stilling,

2.
Artikel 47 , stk. 1 , andet afsnit , i direktiv 78 /
660 / EØF finder anvendelse på den konsoliderede beret
ning,

2.
For så vidt angår disse virksomheder, skal beret
ningen ligeledes indeholde oplysninger om :

direktiv 78 / 660 / EØF affattes således : » Der skal efter

a ) betydningsfulde hændelser indtruffet efter regn
skabsårets afslutning ;

3.

Artikel 47 , stk. 1 , andet afsnit, sidste punktum, i

anmodning kunne rekvireres en genpart af beretningen i
dens helhed eller i uddrag.. Det beløb , som opkræves for
genparten , må ikke overstige udgifterne ved fremstilling
af denne .«

b) den forventede udvikling i virksomhederne som hel
hed ;

c) forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne
som helhed ;

4.
Når den virksomhed, som har udarbejdet det
konsoliderede regnskab , er organiseret i en anden form
end de i artikel 4 nævnte« og virksomheden ikke for de i
stk, 1 nævnte dokumenter efter den nationale lovgivning

d ) antallet og den pålydende værdi eller, i mangel af
pålydende værdi , den bogførte " pariværdi af alle

har pligt til offentliggørelse i lighed med artikel 3 i direktiv

kapitalandele i modervirksomheden, som besiddes af

pågældende dokumenter tilgængelige for offentligheden
på dens hjemsted . Der skal på anmodning kunne rekvi
reres en genpart af dokumenterne . Det beløb , som
opkræves for genparten , må ikke overstige udgifterne ved

denne virksomhed selv , af dattervirksomheder eller af
andre , der handler i eget navn , men for disse virk

somheders regning, Medlemsstaterne kan tillade eller
foreskrive , at disse oplysninger anføres i noterne .

68 / 1.51 / EØF , skal den dog i det mindste gøre de

fremstilling af denne .

5.

Artikel 48 og 49 i direktiv 78/ 660 / EØF finder

anvendelse .
AFDELING 4

Revision af konsoliderede regnskaber

6.
Medlemsstaterne fastsætter passende sanktioner i
tilfælde af, at denne artikels bestemmelser om offentlig
hed ikke overholdes .

Artikel 37

1,
Den virksomhed , som udarbejder det konsolidere-^
de regn§kab , skal lade del revidere af en eller flere
personer , der i medfør af lovgivningen i den medlemsstat ,

AFDELING 6

§qm virksomheden henhører under, er autoriseret til at
revidere regnskaber,

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

2.
Den eller de personer , der foretager revision af det
konsoliderede regnskab , skal ligeledes påse at den kon®
spliderede beretning ey i overensstemmelse med det
konsoliderede regnskab for det pågældende regnskabs
år .

AFDELING S

Konsoliderede regnskabers, offentlighed

Artikel 39

1,
l forbindelse med udarbejdelsen i overensstemmelse
med dette direktiv af det første konsoliderede regnskab
for en helhed af virksomheder, mellem hvilke der allerede
inden gennemførelsen af bestemmelserne i artikel 49 ,
sfk- 1 , bestod en af de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte

forbindelser, kan medlemsstaterne tillade eller foreskrive ,
at der med henblik på anvendelsen af artikel 19 , stk. 1 ,
benyttes den bogførte værdi af kapitalandele og den hertil
ivarende andel af egenkapitalen på et tidligere tidspunkt ,

dog senest tidspunktet for den første konsolidering.
Artikel 38

1,

Det behørigt godkendte konsoliderede regnskab og

den konsoliderede beretning såvel spm beretningen fra

2,
Stk , 1 finder med de fornødne tilpasninger anven
delse på værdiansættelse af kapitalandele , eller på den
hertil svarende andel af egenkapitalen i en virksomhed,
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der er associeret med en virksomhed , der indgår i
konsolideringen , med henblik på anvendelsen af artikel
33 , stk . 2 , samt på pro rata konsolidering i henhold til
artikel 32 .

3.
Når den i artikel 19 , stk . 1 , nævnte særskilte post
svarer til et ved konsolideringen fremkommet positivt
forskelsbeløb , som er opstået inden udarbejdelsen af det
første konsoliderede regnskab i henhold til dette direktiv ,
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78 / 660 / EØF nævnte oplysninger skal gives vedrø
rende enhver dattervirksomhed ;

b ) at i tilfælde , hvor der udarbejdes et konsolideret
regnskab , holdes ovennævnte virksomheder uden for
konsolideringen , hvis de er dattervirksomheder . Arti
kel 33 finder anvendelse . De i artikel 34 , nr. 2 , nævnte

oplysninger skal anføres i noterne vedrørende disse
dattervirksomheder .

kan medlemsstaterne tillade eller foreskrive

a ) at det i artikel 37 , stk . 2 , i direktiv 78 / 660 / EØF

nævnte begrænsede tidsrum , der overstiger fem år,
ved anvendelsen af artikel 30 , stk. 1 , beregnes fra
datoen for udarbejdelsen af det første konsoliderede
regnskab i henhold til dette direktiv , og
b ) at fradraget, ved anvendelsen af artikel 30 , stk. 2 ,
foretages i reserverne på datoen for udarbejdelsen af
det første konsoliderede regnskab i henhold til dette
direktiv .

3.
I de i stk . 2 , litra b ), nævnte tilfælde skal de
pågældende dattervirksomheders årsregnskaber eller
konsoliderede regnskaber, såfremt de skal offentliggøres ,
vedlægges modervirksomhedens konsoliderede regnskab
eller , når et sådant ikke foreligger, modervirksomhedens
årsregnskab , eller gøres tilgængelige for offentligheden . I
sidstnævnte tilfælde skal en genpart af disse dokumenter
kunne rekvireres til en pris , som ikke må overstige
udgifterne ved fremstilling af genparten .

Artikel 40

Artikel 41

1.

Indtil udløbet af de frister, der fastsættes for
gennemførelsen i den nationale lovgivning af de direkti
ver, der i fortsættelse af direktiv 78 / 660 / EØF harmoni
serer reglerne om bankers og andre kreditinstitutters samt

forsikringsvirksomheders udarbejdelse af årsregnskaber ,
kan medlemsstaterne fravige de bestemmelser i dette
direktiv , der vedrører opstillingen af det konsoliderede
regnskab og værdiansættelsen af regnskabsposter deri ,

1.

Virksomheder, mellem hvilke der består en forbin

delse som nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra a ) og b ) samt litra
d ), bb ), og andre virksomheder, der har en tilsvarende
forbindelse med en af ovennævnte virksomheder , er

tilknyttede virksomheder i henseende til direktiv 78 /
660 / EØF og dette' direktiv .

samt oplysningerne i noterne ,

a ) for enhver virksomhed , der indgår i det konsoliderede
regnskab , og som er en bank , et andet kreditinstitut
eller en forsikringsvirksomhed ,
b ) såfremt de virksomheder, der indgår i det konsolide
rede regnskab , hovedsagelig omfatter banker , andre
kreditinstitutter eller forsikringsvirksomheder.
Medlemsstaterne kan desuden fravige artikel 6 , men kun
med hensyn til de numeriske grænser og kriterier, der skal
gælde for ovennævnte virksomheder .
2.

Indtil et af de i stk . 1 nævnte direktiver i medfør af

national lovgivning finder anvendelse , dog senest i de
regnskabsår , der afsluttes i 1993 , kan medlemsstaterne ,
for så vidt de ikke inden gennemførelsen af bestemmel
serne i artikel 49 , stk . 1 , har pålagt alle virksomheder ,
som er banker , andre kreditinstitutter eller forsikrings
virksomheder , pligt til at udarbejde et konsolideret
regnskab , tillade,

a ) at pligten efter artikel 1 , stk . 1 , ophæves for oven
nævnte virksomheder, når de er modervirksomheder .
Dette skal anføres i modervirksomhedens årsregn
skab ; de i artikel 43 , stk . 1 , nr. 2 , i direktiv

2.
Når en medlemsstat pålægger pligt til udarbejdelse
af konsoliderede regnskaber i medfør af artikel 1 , stk . 1 ,
litra c) og litra d ), aa), samt artikel 1 , stk. 2 , eller artikel
12 , stk . 1 , er virksomheder , mellem hvilke der består en
sådan forbindelse som nævnt i ovennævnte artikler, samt
øvrige virksomheder, mellem hvilke der består en tilsva
rende forbindelse eller en forbindelse somt nævnt i stk . 1

med en af ovennævnte virksomheder , tilknyttede virk
somheder i den i stk . 1 nævnte betydning.

3.
Når en medlemsstat ikke pålægger pligt til udarbej
delse af konsoliderede regnskaber i medfør af artikel 1 ,
stk. 1 , litra c) og d ), aa ), samt artikel 1 , stk. 2 , eller artikel
12 , stk. 1 , kan den dog foreskrive anvendelse af denne
artikels stk . 2 .

4.

Artikel 2 og artikel 3 , stk . 2 , finder anvendelse .

5.

Når en medlemsstat anvender artikel 4 , stk . 2 , kan
den undlade at anvende stk . 1 på tilknyttede virksomhe

der, som er modervirksomheder , og som på grund af
deres retsform ikke af medlemsstaten er forpligtet til at
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udarbejde konsoliderede regnskaber i henhold til dette
direktiv , samt for modervirksomheder med lignende
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c) modervirksomheden har stillet sig som garant for
dattervirksomhedens forpligtelser;

retsform .

d ) erklæringerne under litra b ) og c) offentliggøres af
dattervirksomheden efter de bestemmelser , der i
overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68 /
Artikel 42

151 / EØF er fastsat i medlemsstatens lovgivning;
e) dattervirksomheden indgår i det af modervirksom

Artikel 56 i direktiv 78 / 660 / EØF affattes således :

heden i overensstemmelse med direktiv 83 / 349 /

EØF udarbejdede konsoliderede regnskab ;
»Artikel 56

1.
Forpligtelsen til i årsregnskabet at angive de i
artikel 9 , 10 og 23 til 26 nævnte poster, der vedrører
tilknyttede virksomheder som defineret i artikel 41 i
direktiv 83 / 349 / EØF , og forpligtelsen til i overens
stemmelse med artikel 13 , stk . 2 , artikel 14 og arti
kel 43 , stk . 1 , nr . 7 , at give oplysninger vedrørende
disse virksomheder , træder i kraft på den i artikel 49 ,
stk. 2 , i ovennævnte direktiv anførte dato .

f) ovennævnte undtagelse anføres i noterne til det af
modervirksomheden udarbejdede konsoliderede

regnskab ;
g) det i litra e) nævnte konsoliderede regnskab , den
konsoliderede beretning og beretningen fra den
person , der foretager revision af dette regnskab ,
offentliggøres af dattervirksomheden efter de
bestemmelser , der i overensstemmelse med arti
kel 3 i direktiv 68 / 151 / EØF er fastsat i medlems

2.

Noterne skal desuden indeholde :

statens lovgivning .«.

a) navnet på og hjemstedet for virksomheden , som
udarbejder et konsolideret regnskab for den største
Artikel 44

helhed af virksomheder, hvori dette selskab indgår
som dattervirksomhed ;

b ) navnet på og hjemstedet for den virksomhed , som
udarbejder et konsolideret regnskab for den mind
ste helhed af virksomheder , der indgår i den i litra
a ) nævnte helhed af virksomheder, hvori dette
selskab indgår som dattervirksomhed ;

c) det skal angives , hvor det i litra a ) og b ) nævnte
konsoliderede regnskab kan rekvireres , hvis det
foreligger .«.

Artikel 58 i direktiv 78 / 660 / EØF affattes således :
»Artikel 58

Medlemsstaterne kan på virksomheder, der henhører
under deres lovgivning, og som er modervirksomhe
der i henhold til direktiv 83 / 349 / EØF , undlade at
anvende bestemmelserne i nærværende direktiv om

revision og offentliggørelse af resultatopgørelsen ,
såfremt følgende betingelser er opfyldt:
Artikel 43

Artikel 57 i direktiv 78 / 660 / EØF affattes således :
»Artikel 57

Medlemsstaterne kan , medmindre andet er fastsat i
direktiv 68 / 151 / EØF og 77 / 91 / EØF , undlade at
anvende bestemmelserne i dette direktiv om indhold ,
revision samt offentliggørelse af årsregnskaberne , på
virksomheder , som henhører under deres lovgivning ,
og som er dattervirksomheder i henhold til direktiv
83 / 349 / EØF , såfremt følgende betingelser er
opfyldt:

a ) modervirksomheden udarbejder et konsolideret
regnskab i overensstemmelse med direktiv 83 /
349 / EØF og indgår i det konsoliderede regn
skab ;

b ) ovennævnte undtagelse anføres i noterne til
modervirksomhedens årsregnskab ;
c) ovennævnte undtagelse anføres i noterne til det af
modervirksomheden udarbejdede konsoliderede
regnskab ;

d ) årets resultat for modervirksomheden , beregnet i
overensstemmelse med dette direktiv , opføres i
balancen for modervirksomheden .«.

a ) modervirksomheden henhører under lovgivningen
i en medlemsstat ;

b) samtlige selskabsdeltagere i dattervirksomheden
har erklæret sig indforstået med ovennævnte und
tagelse; denne erklæring kræves for hvert regn
skabsår ;

Artikel 45

Artikel 59 i direktiv 78 / 660 / EØF affattes således :

Nr. L 1 93 / 16
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»Artikel 59

1.
Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at
kapitalinteresser som defineret i artikel 17 i virksom

heder , på hvis driftsmæssige og finansielle ledelse der
udøves en betydelig indflydelse , opføres i balancen i
overensstemmelse med stk. 2 til 9 som underposter til
posterne »Andele i tilknyttede virksomheder« og
»Kapitalinteresser«, alt efter tilfældet. Det formodes ,
at en virksomhed udøver en betydelig indflydelse på en
anden virksomhed , når den besidder mindst 20 % af
selskabsdeltagernes stemmerettigheder i denne virk
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forskelsbeløb værdiansættes på ny efter de metoder,
der anvendes af det selskab , der udarbejder sit års
regnskab , Er der ikke foretaget en sådan ny værdian
sættelse , skal dette anføres i noterne . Medlemsstater
ne kan påbyde en sådan ny værdiansættelse .

4.
Den i stk. 2 , litra a) , nævnte bogførte værdi eller
det i stk. 2 , litra b ), nævnte beløb , der svarer til den
andel , som kapitalinteressen udgør af egenkapitalen ,
forøges eller formindskes i forhold til de i regnskabs
året indtrufne forskydninger i den til kapitalinteressen

anvendelse .

svarende andel i egenkapitalen ; værdien formindskes
med kapitalinteressens andel i udbyttet.

2.
Når denne artikel anvendes første gang på en i
stk. 1 omhandlet kapitalinteresse , opføres denne i

5.
Hvis det i stk . 2 , litra a ), eller stk . 2 , litra b ),
nævnte positive forskelsbeløb ikke kan henføres til
bestemte aktiver eller passiver, behandles dette for

balancen

skelsbeløb i overensstemmelse med bestemmelserne

somhed . Artikel 2 i direktiv 83 / 349 / EØF finder

for posten »goodwill «.

a) enten til den bogførte værdi i overensstemmelse
med artikel 31 til 42 . Forskelsbeløbet mellem

denne værdi og den hertil svarende andel af
egenkapitalen anføres særskilt i balancen eller i
noterne . Forskelsbeløbet opgøres pr . den dato ,
hvor metoden anvendes første gang;

6 . a ) Den andel af resultatet, der svarer til den i stk . 1
nævnte kapitalinteresse , opføres i resultatop
gørelsen under en særskilt post med en hertil
svarende benævnelse .

b ) Såfremt dette beløb overstiger beløbet for alle
rede modtagne eller forfaldne udbytter, skal
forskelsbeløbet opføres som en reserve , der

b) eller til den til kapitalinteressen svarende andel af
egenkapitalen . Forskelsbeløbet mellem denne vær
di og den bogførte værdi i henhold til artikel 31 til

ikke kan udbetales til aktionærerne .

42 anføres særskilt i balancen eller i noterne .

c) Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive , at
den andel af resultatet , der svarer til den i stk . 1
nævnte kapitalinteresse , kun opføres i resultat
opgørelsen , i det omfang den svarer til allerede
modtagne eller forfaldne udbytter.

Forskelsbeløbet opgøres pr. den dato, hvor meto
den anvendes første gang.

c) Medlemsstaterne kan foreskrive anvendelse af

enten litra a ) eller b ). Det angives i balancen eller i
noterne , om litra a ) eller b) er anvendt.

d ) Medlemsstaterne kan endvidere med henblik på
anvendelsen af litra a ) og b ) ovenfor tillade eller
foreskrive , at forskelsbeløbet opgøres pr . den
dato , hvor den i stk. 1 omhandlede kapitalinteresse
er erhvervet , eller, såfremt den ikke er erhvervet på
én gang , pr . den dato , hvor kapitalandelene blev en
kapitalinteresse i henhold til stk . 1 .

3.
Når aktiver eller passiver i den virksomhed ,
hvori der besiddes en kapitalinteresse i henhold til
stk. 1 , værdiansættes efter andre metoder end dem ,
der anvendes af det selskab , der udarbejder sit års
regnskab , kan disse aktiver og passiver ved beregnin
gen af det i stk . 2 , litra a ), eller stk . 2 , litra b), nævnte

7.
De i artikel 26 , stk. 1 , litra c), i direktiv
83 / 349 / EØF nævnte elimineringer foretages , i det
omfang oplysningerne hertil er kendte eller tilgængeli
ge . Artikel 26 , stk . 2 og 3 , i ovennævnte direktiv
finder anvendelse .

8.

Når en virksomhed , hvori der besiddes en

kapitalinteresse i henhold til stk. 1 , udarbejder et
konsolideret regnskab , finder de foregående stykker
anvendelse på den egenkapital , som er opført i dette
konsoliderede regnskab .

9.

Anvendelse af denne artikel kan undlades ,

såfremt den i stk . 1 nævnte kapitalinteresse er af
uvæsentlig betydning i forhold til det i artikel 2,
stk . 3 , nævnte formål .«.
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Artikel 61 i direktiv 78 / 660 / EØF affattes således :

Nr. L 193 / 17

Artikel 49

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige administra

tivt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for senest

»Artikel 61

den 1 . januar 1988 at efterkomme dette direktiv . De

Medlemsstaterne kan på en virksomhed , der henhører
under deres lovgivning, og som er en modervirksom

underretter straks Kommissionen herom .

hed i henhold til direktiv 83 / 349 / EØF undlade at

2.
Medlemsstaterne kan fastsætte , at bestemmelserne
i stk. 1 første gang finder anvendelse på konsoliderede

anvende bestemmelserne i artikel 43 , stk . 1 , nr . 2 , i
nærværende direktiv vedrørende disse virksomheders

egenkapital og resultat ,

a) når disse virksomheder indgår i det af modervirk
somheden udarbejdede konsoliderede regnskab ,
eller i det i artikel 7 , stk . 2 , i direktiv 83 / 349 / EØF
nævnte konsoliderede regnskab for en større hel
hed af virksomheder, eller

b ) når rettighederne til kapital i disse , virksomheder
optages i modervirksomhedens årsregnskab i over
ensstemmelse med artikel 59 eller indgår i det
konsoliderede regnskab , som denne modervirk
somhed udarbejder i henhold til artikel 33 i direk
tiv 83 / 349 / EØF .«.

Artikel 47

Det i henhold til artikel 52 i direktiv 78 / 660 / EØF

nedsatte kontaktudvalg har ligeledes til opgave
a) medmindre andet er fastsat i traktatens artikel 169 og
170 at lette en harmoniseret gennemførelse af dette
direktiv gennem regelmæssigt samråd , navnlig vedrø
rende de konkrete problemer i forbindelse med dets
gennemførelse;
b) om nødvendigt at råde Kommissionen med hensyn til
tilføjelser til eller ændringer i dette direktiv.

regnskaber for det regnskabsår, som begynder 1 . januar
1990 eller i løbet af 1990 .

3.
Medlemsstaterne sørger for atmeddele Kommissio
nen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som
de udsteder på det område, der er omfattet af dette
direktiv .

Artikel 50

1.
Rådet vil på forslag af Kommissionen fem år efter
den i artikel 49 , stk. 2 , anførte dato gennemgå og
eventuelt ændre artikel 1 , stk. 1 , litra d ), andet afsnit ,
artikel 4 , stk. 2 , artikel 5 og 6 , artikel 7 , stk. 1 , samt
artikel 12 , 43 og 44 , på grundlag af erfaringerne med
anvendelsen af dette direktiv, af målsætningerne for dette
direktiv og af den økonomiske og monetære situation til
den tid .

2.

Stk. 1 berører ikke artikel 53 , stk . 2 , i direktiv

78 / 660 / EØF .

Artikel 51

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .
Artikel 48

Dette direktiv berører ikke lovgivning i medlemsstaterne ,
der foreskriver , at konsoliderede regnskaber, hvori ind
går virksomheder , der ikke henhører under medlemssta
ternes lovgivning , skal indgives til et register , hvori disse
virksomheders filialer er opført.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13 . juni 1983 .
På Rådets vegne
H. TIETMEYER

Formand
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RÅDETS DIREKTIV

af 13 . juni 1983

om tilsyn med kreditinstitutter på et konsolideret grundlag
( 83 / 350 / EØF )
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab , særlig artikel 57 ,
stk . 2 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (*),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg ( 3 ), og
ud fra følgende betragtninger:
I Rådets første direktiv 77 / 780 / EØF af 12 . december

1977 om samordning af lovgivningen om adgang til at
optage og udøve virksomhed som kreditinstitut ( 4 ) anfø
res det , at det for at lette adgangen til at optage og udøve
virksomhed som kreditinstitut er nødvendigt at fjerne de
mest forstyrrende forskelle i medlemsstaternes lovgiv
ning, for så vidt angår de regler, som disse institutter er
underlagt ;
det endelige mål må være at sikre , at det samlede tilsyn
med et kreditinstitut , der opererer i flere medlemsstater ,
udøves af de kompetente myndigheder i den medlemsstat,
hvor det pågældende kreditinstitut har sit hjemsted , i
givet fald i samråd med de kompetente myndigheder i de
øvrige berørte medlemsstater , for således at undgå kon
kurrencefordrejning mellem sådanne kreditinstitutter og
de nationale kreditinstitutter i værtslandet; med henblik
herpå må den kontrol og de tilsynsordninger, der anven
des på kreditinstitutter, som opererer i Fællesskabet, stort
set være ens i de enkelte medlemsstater;

dette direktiv vedrører kun tilfælde , hvor et kreditinstitut
eller et finansieringsinstitut helt eller delvis er i et andet
kreditinstituts besiddelse ;

princippet om tilsyn på et konsolideret grundlag er

generelt accepteret ; medlemsstaterne skal derfor søge at
indgå bilaterale aftaler med tredjelande , således at kredit
institutter fra disse lande med kapitalinteresser inden for
Fællesskabet bliver undergivet tilsvarende tilsyn, og at
kreditinstitutter inden for Fællesskabet med kapitalinter

esser i tredjelande bliver i stand til at anvende de
principper , der er fastsat i dette direktiv ;
indtil en samordning af konsoliderede regnskaber og af
regelmæssige oplysninger i forbindelse med tilsynet kan
finde sted , er det ikke muligt at gennemføre konsolideret
tilsyn på et ensartet grundlag i alle medlemsstaterne; dette
direktiv udgør derfor en første etape , der har til formål at
fastslå princippet om tilsyn på et konsolideret grundlag og
at fjerne de hindringer , der hidtil har afholdt medlems
staterne fra at gennemføre princippet unilateralt for
transaktioner i hele Fællesskabet ;

indtil der foretages en yderligere samordning , gennemfø
res konsolideringsprocessen af medlemsstaterne i over
ensstemmelse med deres nationale fremgangsmåder ;
dette direktiv er ikke til hinder for , at medlemsstaterne
kan indføre en mere bindende ordning for tilsyn med
kreditinstitutterne , navnlig ved at foreskrive obligatorisk
konsolidering i andre tilfælde ;

selv om finansieringsinstitutter som defineret nedenfor
hverken er omfattet af direktiv 77 / 78 O / EØF eller af

nærværende direktiv , er det dog nødvendigt , at de

dette mål kan kun nås i etaper ; fastlæggelsen af princippet
om tilsyn på et konsolideret grundlag udgør en af disse
etaper;

dette direktiv vil dog ikke gribe ind i tilsyn med de enkelte
kreditinstitutter , som gennemføres af værtslandets kom
petente myndigheder;
tilsyn på et konsolideret grundlag skulle gøre det muligt
for tilsynsmyndighederne for et moderkreditinstitut at
danne sig et mere velovervejet billede af dette kreditinsti
tuts finansielle situation ;
(»)
(2)
(3)
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr .
nr.
nr .
nr.

C 40 af 11 . 2 . 1983 , s . 6 .
C 13 af 17 . 1 . 1983 , s . 237 .
C 178 af 15 . 7 . 1982 , s . 15 .
L 322 af 17 . 12 . 1977 , s . 30 .

medtages i konsolideringsproceduren , således at der
sikres en fuldstændig konsolidering af alle aktiviteter
inden for en gruppe -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Definitioner

I dette direktiv forstås ved :

— »kreditinstitut«: i overensstemmelse med artikel 1 ,
første led , i direktiv 77 / 780 / EØF et foretagende , hvis
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virksomhed består i fra offentligheden at modtage
indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales , samt
i at yde lån for egen regning;

— når mindst 75 % af aktiviteterne i det kreditinstitut,
som har disse kapitalinteresser, allerede er konsolide
ret med aktiviteterne i et andet kreditinstitut, som er

undergivet tilsyn på et konsolideret grundlag fra de
kompetente myndigheder i en af medlemsstaterne , og
det kreditinstitut, hvori kapitalinteressen haves , er
omfattet af dette tilsyn på konsolideret grundlag,

— »finansieringsinstitut«: et foretagende , der ikke er et
kreditinstitut, og hvis hovedvirksomhed består i at
yde kreditter, herunder sikkerhedsstillelse, erhverve
kapitalinteresser eller foretage investeringer;

— » kapitalinteresser«: et kreditinstituts direkte eller
indirekte besiddelse af 25 % eller mere af kapitalen i et
andet kreditinstitut eller et finansieringsinstitut ;

— »tilsyn « : indtil der foretages en yderligere samordning
- de tekniske foranstaltninger uanset udformning og
gennemførelsesmåde, som de kompetente myndighe
der i hver medlemsstat tager i anvendelse for at
overvåge , om et kreditinstituts virksomhed udøves
med den fornødne agtpågivenhed ;
— »kompetente myndigheder«: de nationale myndighe
der, der ved lov eller anden forskrift er bemyndiget til
at føre tilsyn med kreditinstitutter.

Nr . L 193 / 19

eller

— når det kreditinstitut eller finansieringsinstitut, hvori
kapitalinteresserne haves, er beliggende i et tredje
land , hvor der foreligger retlige hindringer for over
førsel af de nødvendige oplysninger, eller
— når balancesummen for det kreditinstitut eller finan

sieringsinstitut, hvori kapitalinteresserne haves , ud
gør mindre end 2 % af balancesummen i det kreditin
stitut, der har disse kapitalinteresser, eller mindre end
10 millioner ECU , idet det laveste tal lægges til grund,
eller

— når aktiviteterne i det kreditinstitut eller finansierings
institut, hvori kapitalinteresserne haves , er af en
sådan art, at den pågældende medlemsstat eller de
kompetente myndigheder for det kreditinstitut, der
har disse kapitalinteresser, finder, at en konsolidering
af dets finansielle situation ville være uhensigtsmæssig
eller vildledende .

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.

Med forbehold af artikel 3 , stk. 2 , gælder dette

direktiv for alle kreditinstitutter .

3.
Tilsyn på et konsolideret grundlag gennemføres af
myndighederne i det land, hvor det kreditinstitut, der har
kapitalinteresserne, har sit hjemsted . Indtil der foretages
en yderligere samordning, og medmindre andet er fastsat i
dette direktiv, gennemføres tilsynet efter de nationale
procedurer, der finder anvendelse i det pågældende
land .

2.

Det gælder ikke for de institutter, der er undtaget

fra bestemmelserne i direktiv 77 / 780 / EØF , og som er
omhandlet i artikel 2 i nævnte direktiv .

4.
Et sådant tilsyn finder sted mindst en gang om året
og griber ikke ind i tilsyn på et ikke-konsolideret grundlag
eller tilsyn , der gennemføres af de kompetente myndig
heder i andre medlemsstater .

3.

Medlemsstaterne kan for visse institutter udsætte

gennemførelsen af dette direktiv i en periode på højst fem
år fra direktivets meddelelse . En sådan udsættelse skal ske
Artikel 4

i overensstemmelse med artikel 2 , stk. 5 og stk. 6 , andet
afsnit , i direktiv 77 / 780 / EØF .

Artikel 3

Generelle principper

1.
Ethvert kreditinstitut, som har kapitalinteresser i et
andet kreditinstitut eller et finansieringsinstitut, skal være

undergivet tilsyn på grundlag af en konsolidering af dets

finansielle situation og den finansielle situation i de
institutter, i hvilke det har sådanne kapitalinteresser, i det
omfang og på den måde, der er foreskrevet i artikel 4 .

Konsolideringens form og omfang
1.
Når et kreditinstitut har kapitalinteresser, der
overstiger 50% , i et andet kreditinstitut eller finansie
ringsinstitut , skal medlemsstaterne eller de kompetente
myndigheder for førstnævnte kreditinstitut i forbindelse
med tilsynet forlange en fuldstændig eller pro rata

konsolidering af de pågældende institutters finansielle
situation .

2.

Hvis et kreditinstitut har en kapitalinteresse på

50 % eller derunder i et andet kreditinstitut eller finan

sieringsinstitut, og hvis de kompetente myndigheder for
førstnævnte kreditinstitut er af den opfattelse , at der er
tale om effektiv kontrol , påhviler det medlemsstaten eller

2.

de pågældende kompetente myndigheder at fastlægge ,

lag,

hvorledes konsolideringen skal foretages. Indtil en yder
ligere samordning finder sted , kan de kompetente myn

Medlemsstaterne eller de kompetente myndigheder
kan dog undlade at føre tilsyn på et konsolideret grund

digheder i den medlemsstat , hvor kreditinstituttet har sit
hjemsted , og de kompetente myndigheder for det kredit
institut eller finansieringsinstitut , hvori kapitalinteressen
haves , dog ved fælles aftale træffe afgørelse om , at de i
bestemte tilfælde ikke vil kræve konsolidering af en sådan
kapitalinteresse .

3.

Hvis et kreditinstitut har en kapitalinteresse på

50 % eller derunder i et andet kreditinstitut eller finan

sieringsinstitut , og der ikke er tale om effektiv kontrol ,
påhviler det medlemsstaten eller de pågældende kompe
tente myndigheder at bestemme , om konsolidering skal
finde sted og i bekræftende fald hvorledes . Inden en sådan
konsolidering foretages , skal disse myndigheder under
rette de kompetente myndigheder for det kreditinstitut
eller finansieringsinstitut , hvori kapitalinteressen haves .
Artikel S

Foranstaltninger, der skal lette gennemførelsen af tilsyn
på et konsolideret grundlag
1.

Medlemsstaterne påser , at der ikke foreligger retli
ge hindringer for , at et kreditinstitut eller et finansierings
institut , giver et kreditinstitut , der har kapitalinteresser i
disse institutter, de nødvendige oplysninger, for at der
kan foretages tilsyn på et konsolideret grundlag i overens
stemmelse med dette direktiv .

2.
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Medlemsstaterne tillader udveksling mellem deres

kompetente myndigheder af de oplysninger, der er nød
vendige for gennemførelsen af tilsyn på et konsolideret
grundlag, i overensstemmelse med dette direktiv , idet det
dog for så vidt angår finansieringsinstitutter forudsættes ,
at indsamlingen af eller rådigheden over oplysninger på
ingen måde medfører, at de kompetente myndigheder
tillægges en tilsynsførende funktion over for sådanne
finansieringsinstitutter .

Enhver udveksling af oplysninger mellem kompe
tente myndigheder som fastsat i dette direktiv er under
givet tjenstlig tavshedspligt i overensstemmelse med
artikel 12 i direktiv 77 / 780 / EØF ; sådanne oplysninger
må udelukkende anvendes til brug for tilsyn på et
konsolideret grundlag i henhold til nærværende direk
3.

Artikel 6

Tredjelande

1.
Anvendelsen af princippet om tilsyn på et konsoli
deret grundlag på kreditinstitutter , hvis moderselskab har
sit hjemsted i et tredjeland , og på kreditinstitutter , der er
beliggende i et tredjeland , og hvis moderkreditinstitut har
sit hjemsted inden for Fællesskabet, bør fastlægges ved
bilaterale aftaler på gensidighedsbasis mellem de kompe
tente myndigheder i medlemsstaterne og det pågældende
tredjeland . Disse aftaler skal have til formål at sikre , dels
at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne har
mulighed for at indhente de oplysninger , der er nødven
dige for tilsyn på konsolideret grundlag med et kreditin
stitut inden for Fællesskabet, som har kapitalinteresser i
et kreditinstitut eller et finansieringsinstitut , der er belig
gende uden for Fællesskabet , dels at de kompetente
myndigheder i tredjelande har mulighed for at indhente
de oplysninger, der er nødvendige for tilsyn med moder
selskaber, der har deres hjemsted inden for de pågælden
de landes område , og som besidder kapitalinteresser i
kreditinstitutter , der er beliggende i en eller flere med
lemsstater .

2.

Kommissionen og Det rådgivende Udvalg, der er

nedsat i henhold til artikel 11 i direktiv 77 / 780 / EØF,
skal holdes underrettet om de skridt, der tages med
henblik på sådanne aftaler, og Kommissionen drager
omsorg for samordningen af nævnte aftaler .

Afsluttende bestemmelser
Artikel 7

1.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstalt
ninger for senest deo 1 . juli 1985 at efterkomme dette
direktiv . De underretter straks Kommissionen herom .
2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

til de vigtigste administrativt eller ved lov fastsatte
bestemmelser, som de udsteder på det område , der er
omfattet af dette direktiv .

tiv .

4.
Ønsker de kompetente myndigheder i en medlems
stat ved anvendelsen af dette direktiv på et kreditinstitut i
bestemte tilfælde at kontrollere oplysninger om et kredit
institut eller finansieringsinstitut , der er beliggende i en
anden medlemsstat , må de anmode de kompetente myn
digheder i den anden medlemsstat om at foretage denne
kontrol . De myndigheder , som modtager anmodningen ,
skal inden for rammerne af deres beføjelser , efterkomme
denne enten ved selv at foretage kontrollen eller ved at
tillade , at de myndigheder , der har fremsat anmodningen ,
foretager kontrollen , eller ved at lade en revisor eller
anden sagkyndig foretage denne .

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Luxembourg, den 13 . juni 1983 .
Pd Rådets vegne
H. TIETMEYER

Formand

