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1 Indledning

Folketinget vedtog den 21. maj 2015 lovforslag nr. L117 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige

andre love, som træder i kraft den 1. juli 2015 og har virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016

eller senere. Lovforslaget har 3 overordnede formål i form af en række lempelser til regnskabsreglerne,

gennemførsel af de pligtmæssige regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU samt

tilpasning til de internationale regnskabsstandarder.1

Lovforslagets lempelser til regnskabsreglerne henvender sig i høj grad til mindre virksomheder og har til

hensigt at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark ved at lette de administrative byrder ved

udarbejdelse af årsrapporter. Lovforslagets lempelser er dog under hensyn til regnskabsbrugerens behov

for væsentlige oplysninger, hvorfor det er folketingets vurdering, at dette vil lette de administrative byrder

væsentligt og samtidig øge danske virksomheders konkurrenceevne.2

I forbindelse med forberedelserne til ændringen af årsregnskabsloven lod Erhvervsstyrelsen udarbejde en

analyse af ”Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder”. Formålet med denne analyse var at skabe et

veldokumenteret grundlag for vurdering af lempelsesmulighederne set fra regnskabsbrugerens perspektiv.

Den konkluderer, at årsrapporten er den vigtigste enkeltstående informationskilde for regnskabsbrugeren,

og at de reducerede krav til udarbejdelse af årsrapporten vil flytte byrden fra virksomhederne til

regnskabsbrugerne, da disse fortsat har brug for oplysningerne. 3

I forbindelse med folketingets behandling af lovforslaget er det sendt i høring, og de modtagne høringssvar

har udvist bred enighed om behovet for at reducere virksomhedens administrative byrder. Flere af de

modtagne hørringssvar påpeger imidlertid, at lempelserne i lovforslaget forringer regnskaberne væsentligt,

og at de har svært ved at se, at de foreslåede lempelser medfører reelle lempelser for virksomhederne. Det

påpeges hertil, at mange virksomheder vil blive mødt med krav fra regnskabsbrugerne om at give

oplysningerne, hvis de anvender lovforslagets lempelsesmuligheder. Enkelte høringssvar påpeger også, at

det ikke lader til, at den forberedende analyse er tillagt vægt ved udarbejdelse af lovforslaget. 4

1 www.ft.dk – Lovforlag L 117 – Lovforslag som fremsat
2 www.ft.dk – Lovforlag L 117 – Lovforslag som fremsat
3 DAMVAD (2014) – Brugen af årsrapporten i mindre virksomheder
4 www.ft.dk – Lovforlag L 117 – Høringsnotat
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1.1 Problemformulering

På trods af konklusionerne i analysen af ”Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder” samt de kritiske

høringssvar har folketinget valgt at vedtage lovforlag nr. L 117 med få rettelser til det oprindelige lovforslag.

Vedtagelsen af lovforslag nr. L 117 har således givet anledning til følgende problemformulering:

Hvilken effekt vil de vedtagne ændringer i årsregnskabsloven om lempelse af regnskabsreglerne

for mindre virksomheder få for informationsværdien for brugeren og den administrative byrde

for producenten af årsrapporten?

For at besvare opgavens problemformulering er der opstillet følgende undersøgelsesspørgsmål:

· Hvad er årsrapportens formål?

· Hvem er de primære regnskabsbrugere af årsrapporter fra mindre virksomheder, og hvad er deres

informationsbehov?

· Hvordan påvirker ændringer i årsregnskabsloven mindre virksomheder?

· Hvilken effekt vil ændringerne få for informationsværdien af årsrapporter for mindre virksomheder?

· Hvilken effekt vil ændringerne få for de administrative byrder i mindre virksomheder?

1.2 Afgrænsning

Der er i forbindelse med opsætning af rammerne for opgaven fastlagt visse afgrænsninger. Disse

afgrænsninger fremgår af nedenstående, og er opsat for bedste muligt at kunne besvare opgavens

problemformulering og samtidig sikre en dybdegående behandling heraf.

Opgavens problemformulering retter sig primært mod konksekvenserne af lovforslag L 117 for mindre

virksomheder, herunder primært implementeringen af lempelser for mikrovirksomheder. Som følge heraf

vil ændringer der vedrører regnskabsklasse C og D ikke blive behandlet i denne opgave. Herudover vil

ændringer, der vedrører § 37 og 38, heller ikke blive behandlet i opgaven, da disse ikke finder anvendelse

for mikrovirksomheder, jf. § 22 b, stk. 4.

Opgavens problemformulering retter sig primært mod regnskabsbrugernes informationsbehov samt

regnskabsproducenternes administrative byrder. Som følge heraf afgrænser jeg mig fra at redegøre for

begrebsrammens niveau 3 til 5 som omhandler målesystemer.

Opgavens indsamlede primære kvalitative data i form af interviews med interessentgrupper omfatter kun

banker og samarbejdspartnere, hvorfor der afgrænses for øvrige interessentgrupper. Hertil vil der kun være
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interviews med én respondent for hver interessentgruppe, hvorfor der afgrænses for at de primære

kvalitative data er repræsentative.

1.3 Struktur

Opgavens er struktureret således, at denne følger Blooms taksonomi for indlæring. Dette består i, at den

tilegnede viden og forståelse for emnet gør det muligt at analysere indholdet af problemstillingen for på

den baggrund at blive i stand til at vurdere konsekvenserne heraf.

Opgavens kapitel 1 omfatter indledning og introduktion til opgaven, herunder problemformulering,

afgrænsninger, valg af metode, dataindsamling og kildekritik.

Opgavens kapitel 2 omfatter redegørelse for opgavens teori. Der vil her blive redegjort for ændringerne i

ÅRL samt baggrunden for disse, årsrapportens formål samt regulering af denne og den bagvedlæggende

begrebsramme for reguleringen.

Opgavens kapitel 3 omfatter analyse af de væsentligste regnskabsbrugere samt deres informationsbehov.

Der vil med udgangspunkt i dette blive analyseret på ændringerne af ÅRL, samt hvilke konsekvenser de får

for disse regnskabsbrugere. Endvidere vil det blive analyseret, hvilke konsekvenser ændringerne af ÅRL får

for de administrative byrder for regnskabsproducenterne.

Opgavens kapitel 4 omfatter diskussion af de mulige undtagelser, hvor der vil blive fremført argumenter for

og imod de enkelte mulige undtagelser. Der vil på baggrund af dette blive vurderet konsekvenserne for

regnskabsbrugeren i forhold til besparelsen for regnskabsproducenten.

Opgavens kapitel 5 omfatter konklusion og vil på baggrund af opgavens kapitaler sammenfatte teori,

analyse og vurdering i en besvarelse af opgavens problemformulering og undersøgelsesspørgsmål.

Opgavens kapitel 6 omfatter perspektivering og vil forsøge at se opgavens problemstilling i en bredere

sammenhæng, hvad angår regnskabsbrugernes adgang til information samt de administrative byrder.

1.4 Metode

Dette afsnit har til formål at beskrive, hvilken metode der er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af

opgaven, herunder den grundlæggende teori og dataindsamling. Idet opgaven behandler et emne, hvor der

ikke findes et facit, og hvor der endnu ikke er kendskab til konsekvenserne, er det ikke muligt at udarbejde

en objektiv analyse. Der vil således i forbindelse med analysen blive anvendt subjektive holdninger, som

forsøges valideret gennem sammenholdelse med andre kilder for at undersøge, om der er en tendens, som

underbygger holdningerne.
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1.4.1 Teori

Opgavens teori behandler begrebsrammens niveau 1 og 2 omkring brugernes informationsbehov, samt de

kvalitative egenskaber informationer skal besidde for at have nytteværdi for brugerne.

1.4.2 Dataindsamling

1.4.2.1 Kvalitative og kvantitative datakilder

Forskellen mellem kvantitative og kvalitative datakilder er anvendelsen af tal, idet data kan opgøres enten i

tal eller på anden vis. Kvantitative data kan således opgøres i tal, hvor forudsætningen for at kunne opgøre

data i tal er, at disse kan kategoriseres og derefter optælles i hver kategori, hvorimod kvalitative data skal

opgøres på anden vis end som tal. Kvantitative data er som udgangspunkt mere objektive end kvalitative

data, idet kvalitative data i nogen grad kan være påvirket af holdninger fra respondent eller interviewer. 5

Opgaven vil indeholde elementer af både kvalitative og kvantitative datakilder, da dette vurderes at være

måden, hvorpå der bedst opnås et repræsentativt og uddybende datagrundlag. De kvantitative data er

således anvendt til at opnå forståelse for en bred gruppe af regnskabsbrugeres anvendelse og behov for

oplysninger. De kvalitative data er anvendt som uddybning af de kvalitative data for at få sat ord på

regnskabsbrugeres anvendelse og behov for regnskabsinformation.

1.4.2.2 Primære og sekundære datakilder

Forskellen på primære og sekunder datakilder er, hvorvidt forfatteren personligt har medvirket til

indsamling af data eller indsamlet af andre personer.6

Opgaven vil indeholde elementer af både primære og sekundære datakilder. De primære datakilder vil

udelukkende være i form af interviews, hvor de sekunder datakilder vil være i form af bøger, analyser,

høringssvar, lovgivning samt bemærkninger hertil mv.

1.4.2.3 Validitet og reliabilitet

Validitet dækker over gyldigheden af data, hvor reliabilitet dækker over troværdigheden af data. Det er

afvejningen mellem validitet og reliabilitet, som bestemmer kvaliteten af data.7

I opgaven er det for at sikre validiteten af data kontrolleret, hvornår kilderne er fra for ikke at anvende

forældet materiale. Herudover er kildernes troværdighed vurderet for at sikre reliabiliteten af data. Denne

vurdering af kildernes troværdighed er fortaget i næste afsnit omkring kildekritik.

5 Andersen, Ib (2013) – Den skinbarlige virkelighed – Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne – Side 25+136+208
6 Andersen, Ib (2013) – Den skinbarlige virkelighed – Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne – Side 137
7 Andersen, Ib (2013) – Den skinbarlige virkelighed – Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne – Side 84-85
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1.4.3 Kildekritik

Den anvendte faglitteratur er vurderet at være objektiv, idet formålet er at formidle allerede kendt viden,

og som følge af at denne anvendes i undervisningen på landets anderkendt undervisningsinstitutioner.

De anvendte publikationer vurderes at stamme fra troværdige kilder. De anvendte publikationer stammer

fra EY og PwC, som er anerkendte revisions- og rådgivningsfirmaer. Publikationerne vurderes at være

subjektive taget i betragtning af deres formål, som består i at tolke og formidle lovgivningen.

De anvendte undersøgelser vurderes at være subjektive og stamme fra troværdige kilder. De anvendte

undersøgelser er udarbejdet i samarbejde med Erhvervsstyrelsen samt CBS, som vurderes at være

anerkendte og troværdige institutioner.

De anvendte love og lovforslag stammer fra folketingets hjemmeside. De anvendte høringssvar er udvalgt

fra organisationer, som vurderes troværdige, men er dog ikke subjektive som følge af deres formål.

De anvendte interviews vurderes at være med kvalificerede og kompetente respondenter.

De anvendte artikler er vurderet at være publiceret af anderkendte afsendere.

1.4.4 Forkortelser

Der er for at bidrage til opgavens overskuelighed anvendt følgende forkortelser:

ÅRL – Årsregnskabsloven

EU-direktiv 2013/34/EU – Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2013/34/EU

IASB – International Accounting Standards Board

ERST – Erhvervsstyrelsen

DAMVAD analysen – DAMVAD analyse af ”Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder”

DAMVAD kortlægningen – DAMVAD kortlægningsanalyse af ”Årsager til fejl i årsrapporter”
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2 Redegørelse

2.1 Ændring af årsregnskabsloven
Den første ÅRL blev vedtaget tilbage i 1981 og byggede dengang på EU’s 4. regnskabsdirektiv af 1978, men

er siden dengang blevet ændret flere gange. Den ÅRL vi kender i dag blev vedtaget i 2001 og bygger på EU’s

4. og 7. regnskabsdirektiv af 1978 og 1983, men er også siden dengang blevet ændret flere gange.

EU vedtog 26. juni 2013 et nyt regnskabsdirektiv, EU-direktiv 2013/34/EU, der erstatter EU’s 4. og 7.

regnskabsdirektiv, som den eksisterende ÅRL byggede på.

Der blev den 28. januar 2015 fremsat lovforslag nr. L 117 ”Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

og forskellige andre love”. Dette lovforslag blev behandlet første gang den 19. februar 2015 og anden gang

12. maj 2015. Efter første og anden behandling af lovforslaget vedtog folketinget den 21. maj 2015

lovforslag nr. L 117 (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).8 Ændringerne i medfør af lovforslaget træder i kraft for

regnskabsår der starter 1. januar 2016 eller senere.

2.1.1 Baggrund for ændringer i årsregnskabsloven

Formålet med det vedtagne lovforslag kan inddeles i tre hovedområder, som består af:

· Lette de administrative byrder

· Indførsel af pligtmæssige dele af nyt EU-direktiv 2013/34/EU

· Tilpasning af gældende lovgivning til IFRS

Idet opgaven omhandler effekten for informationsværdi og administrative byrder ved indførsel af

mikrovirksomheder i ÅRL vil pligtmæssige dele og tilpasning til IFRS ikke blive behandlet yderligere.

2.1.1.1 Lette de administrative byrder

Med ændringerne i ÅRL ønsker man at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark og lette de

administrative byrder ved udarbejdelse af årsrapporten. Disse lettelser er imidlertid under hensyn til, at

regnskabsbrugerne har behov for væsentlige oplysninger fra årsrapporten. Det er vurderingen, at kravene

til årsrapporten kan reduceres, uden at det påvirker regnskabsbrugeren væsentligt, men samtidig letter de

administrative byrder for virksomhederne.9

Ændringen i ÅRL indeholder som følge af ovenstående en række lempelsesmuligheder fra EU-direktiv

2013/34/EU, som skal medvirke til at lette de administrative byrder. Samtidig med dette er der dog undladt

en række lempelser fra EU-direktiv 2013/34/EU grundet hensynet til regnskabsbrugernes behov. Der er i

8 www.ft.dk – Lovforlag L 117 – Om lovforslaget
9 www.ft.dk – Lovforlag L 117 – Lovforslag som fremsat – Side 26
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medfør af EU-direktiv 2013/34/EU indført særligt lempelige regler for helt små virksomheder ved indførsel

af begrebet mikrovirksomheder. Mikrovirksomheder har i medfør af ændringerne i ÅRL mulighed for at

undlade en række noteoplysninger, som knytter sig til enkelte regnskabsposter.10

Det forventes, at ændringerne i ÅRL samlet kan medføre en potentiel besparelse på 835,8 mio. kr. årligt,

hvis lempelser udnyttes fuldt ud. Dette beløb består af flere elementer, hvoraf delvis ophævelse af kravet

om ledelsespåtegning bidrager med 192,9 mio. kr. årligt og reducerede regnskabskrav for

mikrovirksomheder bidrager med 85,1 mio. kr. årligt. Der forventes imidlertid ikke fuld udnyttelse af

lempelserne, hvorfor de forventede faktiske besparelser som følge af ændringerne på sigt vil udgøre ca.

300 mio. kr. årligt.11

Disse besparelser er opgjort efter den såkaldte AMVAB-metode, som er en forkortelse for Aktivitetsbaseret

Måling af Virksomheders Administrative Byrder. Denne metode beregner administrative byrder ved at

udvælge et mindre antal normalt effektive virksomheder, som interviewes omkring tidsforbrug som følge af

lovkrav. Det samlede tidsforbrug som medgår til at følge lovkravet omregnes til kr. baseret på lønniveauet

for en typisk medarbejder i den personalekategori.12

2.1.2 Ændringer i årsregnskabsloven

2.1.2.1 Delvis ophævelse af krav om ledelsespåtegning (§ 9 a)

I forbindelse med ændringerne er der indført en § 9 a i ÅRL. Denne ændring gør det muligt for

virksomheder, hvis ansvarlige ledelsesorgan består af ét medlem på tidspunktet for godkendelse af

årsrapporten at undlade ledelsespåtegning. Virksomhedens indberetning af årsrapporten til ERST anses

således som dokumentation for ledelsesmedlemmets godkendelse af årsrapporten.

2.1.2.2 Undtagelser for mikrovirksomheder (§ 22 a og 22 b)

I forbindelse med ændringerne er der indført en § 22 a i ÅRL. Denne ændring indfører mikrovirksomheder,

som er meget små virksomheder i regnskabsklasse B, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår på

balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

1. En balancesum på 2.700.000 kr.

2. En nettoomsætning på 5.400.000 kr.

3. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10

På trods af at størrelsesgrænser er overholdt, kan undtagelserne ikke anvendes af følgende virksomheder:

10 www.ft.dk – Lovforlag L 117 – Lovforslag som fremsat – Side 26
11 www.ft.dk – Lovforlag L 117 – Lovforslag som fremsat – Side 38
12 https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-amvab
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· Virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse
på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse.

· Virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med at anbringe deres midler i værdipapirer og fast
ejendom eller i andre aktiver alene med det formål at fordele investeringsrisikoen og lade deres
selskabsdeltagere drage økonomisk fordel af resultaterne af forvaltningen af deres aktiver.

· Virksomheder, der er forbundet med virksomheder omfattet af nr. 2, som har fast kapital, såfremt de
forbundne virksomheder alene har til formål at erhverve fuldt indbetalte kapitalandele, der er udstedt
af disse investeringsvirksomheder.

· Virksomheder, der på balancetidspunktet har rettigheder eller forpligtelser som følge af indgåede
aftaler om afledte finansielle instrumenter.

Mikrovirksomheder er i udgangspunktet underlagt bestemmelserne i ÅRL for regnskabsklasse B, men der er

indført en § 22 b i ÅRL, som indeholder mulighed for undtagelser for mikrovirksomheder. Disse undtagelser

består i, at mikrovirksomheder kan undlade at give følgende oplysninger i noterne:

1. Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. § 53.

2. Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, jf. § 63.

3. Oplysninger om visse særlige poster, jf. § 67 a, nr. 1 og 2.

4. Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. § 68.

Mikrovirksomheder har også mulighed for at undlade at give yderligere oplysninger jf. § 11, stk. 2, hvis

bestemmelserne i ÅRL ikke er tilstrækkeligt til at give ”et retvisende billede”. Hertil har de mulighed for at

undlade at fravige bestemmelserne i ÅRL jf. § 11, stk. 3, selvom de strider imod ”et retvisende billede”.

2.2 Årsrapportens formål

2.2.1 Eksternt regnskab på samfundsniveau (Makro)

Behovet for eksternt regnskab på samfundsniveau opstår med henblik på at udnytte de knappe ressourcer i

samfundet bedst muligt, hvorfor der er behov for et eksternt regnskab, som kan måle og kommunikerer

regnskabsinformation. Baggrunden for at samfundets ressourcer er knappe opstår, idet ressourcerne i

samfundet er begrænsede, men behovet for ressourcer i samfundet er umætteligt. Som følge heraf er der

behov for, at der løbende træffes beslutninger om, hvordan ressourcerne i samfundet bedst anvendes til at

dække det umættelige behov for ressourcer.13

Knapheden i samfundets ressourcer medfører, at der etableres markeder for hhv. ressourcer og eksternt

regnskab. Markederne og deres sammenhæng kan illustreres således:

13 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 17-18
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Kilde: Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering - side 19

Det fremgår af illustrationen, at der i udgangspunktet etableres markeder for hhv. ressourcer og eksternt

regnskab, samt at der mellem markederne er ressourceejere og virksomheder.

Markedet for eksternt regnskab består af en virksomhed, som er regnskabsproducent og udbyder eksternt

regnskab på markedet, hvor ressourceejere, som er regnskabsbrugere, efterspørger disse. Markedet for

ressourcer består af en ressourceejer, som udbyder nogle ressourcer på markedet, hvor virksomheder, som

er ressourcebrugere, efterspørger disse.

2.2.1.1 Virksomheder

Virksomhederne, som udbyder eksternt regnskab på markedet, skal foretage regnskabsmæssige måling af,

hvordan virksomheden forvalter de knappe ressourcer til et formål. Disse informationer skal herefter

kommunikeres til regnskabsbrugeren, som har interesse i disse oplysninger. Regnskabsbrugeren, som typisk

er ressourceejere, har interesse i disse informationer til økonomiske beslutninger om allokering af deres

ressourcer mellem virksomhederne på ressourcemarkedet.14

Lærebøgerne har formuleret det eksterne regnskabs grundlæggende indhold og formål som følger:

”Det eksterne regnskab indeholder finansielle oplysninger om virksomhedens formue-, finansierings- og

indtjeningsforhold, med henblik på at dække informationsbehov hos de ressourceejere, der har allokeret

ressourcer til de pågældende virksomheder eller overvejer at gøre det”.15

14 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 18
15 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 18
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2.2.1.2 Ressourceejere

Ressourceejere er typisk virksomheder, hvorfor en ressourceejere typisk vil optræde både som

regnskabsbrugere og regnskabsproducenter. Ressourceejerne, som udbyder ressourcer på markedet, skal

træffe beslutninger om økonomisk allokering af deres ressourcer til ressourcebrugerne. Disse beslutninger

om allokering træffes typisk på baggrund af regnskabsinformation i form af eksternt regnskab.16

Ressourcerne, som ressourceejerne skal træffe beslutninger om allokering af, kan bestå af finansielle

ressourcer i form af egenkapital eller lånekapital, real ressourcer i form af bygninger, maskiner, materialer

mv. samt tjenesteydelser i form af arbejdskraft, konsulent bistand mv. Ressourceejerne danner på den

måde ressourcemarkeder i form af aktie-, låne-, arbejdsmarkeder m.fl.17

Det eksterne regnskab spiller derfor en stor rolle for ressourceejerne ved beslutninger om allokering af

ressourcer, idet disse har interesse i at opnå største indtjening ved allokering af deres ressourcer.18

Lærebøgerne har formuleret ressourceejernes behov for og formål med det eksterne regnskab som følger:

”Jo mere virksomhedernes formue-, finansierings- og indtjeningsforhold gennemsigtiggøres, desto lettere

bliver det for nytilkomne ressourceejere at allokere deres ressourcer hen, hvor indtjeningsmulighederne er

bedst og for eksisterende ressourceejere at omallokere fra virksomheder med lav eller negativ indtjening til

virksomheder og brancher, hvor indtjeningsmulighederne ser mere lovende ud”.19

Samfundet har ligeledes interesse i, at ressourceejerne opnår størst mulig indtjening, idet dette også

bidrager til at skabe forøget velstand i samfundet som helhed.20

2.2.1.3 Sammenfatning

Med udgangspunk i ovenstående forstås det, at det eksterne regnskab har til formål at kommunikere

regnskabsinformation fra virksomheder (ressourcebrugere) til ressourceejere (ressourceudbydere). Disse

regnskabsinformationer har til formål at afspejl virksomhedens evne til at forvalte de allokerede ressourcer

samt derigennem at bidrage til ressourceejernes beslutninger om allokering af ressourcer.

2.2.2 Eksternt regnskab på virksomhedsniveau (Mikro)

Behovet for eksternt regnskab på virksomhedsniveau opstår som følge af, at virksomheden har nogle

primære og sekundære interessenter. Disse interessenter er enten direkte eller indirekte påvirket af

virksomheden, og har derfor et behov for regnskabsmæssig information om virksomheden. Virksomhedens

indvirkning samt baggrunden herfor er yderligere beskrevet i det følgende.

16 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 18-19
17 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 19
18 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 19
19 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 19-20
20 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 20
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2.2.2.1 Primære regnskabsbrugere

Virksomhedens primære regnskabsbrugere består af de ressourceejere, som har stillet deres ressourcer til

rådighed for virksomheden. Disse regnskabsbrugere er således direkte påvirket af virksomhedens evne til at

forvalte de ressourcer, den har fået stillet til rådighed. Virksomhedens primære regnskabsbrugere er

nedenfor illustreret i en koalitionsmodel, der ser virksomheden som et netværk af sammenhænge mellem

interessegrupper. Disse interessegrupper har alle det til fælles, at de har stillet ressourcer til rådighed for

virksomheden mod til gengæld at modtage en del af en eventuel værditilvækst som modydelse.21

Hvis de primære interessenter er utilfredse med den modydelse de modtager for de ressourcer, de har

stillet til rådighed, kan de frit vælge at omallokere deres ressourcer til andre virksomheder. Interessenterne

har som tidligere nævnt altid interesse i at allokere deres ressourcer hen, hvor indtjeningsmulighederne ser

mest lovende ud, hvorfor de søger at tilgodese personlige mål.22

Kilde: Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering - side 24

Interessenterne i koalitionen, der har stillet ressourcer til rådighed for virksomhederne, har hver især nogle

personlige mål og modtager forskellige modydelser. Långiver stiller lånekapital til rådighed og modtager

som modydelse renter. Leverandører stiller materialer, maskiner mv. til rådighed og modtager som

modydelse betalinger, der indeholder en avance. Myndighederne stiller arbejdskraft, infrastruktur mv. til

rådighed og modtager som modydelse betaling af skat. Ejere stiller egenkapital til rådighed og modtager

som modydelse udbytter samt eventuelle værdistigninger. Kunder stiller betalinger til rådighed og

modtager som modydelse virksomhedens produkter. Ledelse og medarbejdere er også blandt

21 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 24
22 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 24-25
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interessenterne, men har en speciel rolle i koalitionsmodellen. Dette bygger på, at disse ud over at stille

arbejdskraft til rådighed med løn som modydelse, også er interne beslutningstagere i virksomheden.23

Ledelsen udpeges af ejerne og har til formål at fungere som mæglere i koalitionen, og skal derved tilgodese

alle interessenter i koalitionen. Ledelsens opgaver består i at formulere mål for driften samt træffe andre

beslutninger på vegne af virksomheden vedrørende investeringer, drift mv. Hertil indgår ledelsen som

interessent i koalitionen, da denne stiller deres arbejdskraft til rådighed og modtager løn som modydelser.

Ledelsen har derved en ”dobbeltrolle”, hvor den både er intern og ekstern i virksomheden, og har egne mål

samtidig med den skal tilgodese virksomhedens mål. Denne problemstilling med modstridende interesser

som følge af en ”dobbeltrolle” behandles i agent-principal-teorien.24 Denne teori behandler situationen,

hvor ejerne (principalen) overdrager en opgave til ledelsen (agenten) med henblik på, at ledelsen løser

opgaven. Problemstillingen består derved i, hvordan man giver ledelsen incitament til at løse opgaven efter

principalens ønsker frem for til egen vinding.25

Som led i agent-principal-teorien opstår der et behov hos ejerne i at kontrollere, hvordan ledelsen løser

opgaven med at forvalte virksomhedens tildelte ressourcer. Denne kontrol skaber et informationsbehov

hos ejerne, som kan dækkes af et eksternt regnskab, idet kun ledelsen og medarbejdere har adgang til

intern regnskabsinformation.26

I Danmark er omkring 71,4 % alle kapitalselskaber ejerledede virksomheder.27 I disse virksomheder, hvor

der er sammenfald mellem selskabsejere og ledelse, finder agent-principal-teorien anderledes anvendelse,

idet agenten og principalen er sammenfaldende. Her er virksomhedens ledelse fortsat principalen, men til

forskel fra ovenstående er agenten de øvrige interessenter i koalitionen.

Det antages, at der for mikrovirksomheder i al væsentlighed er tale om ejerledede virksomheder, idet disse

har et så begrænset omfang, at ejerne typisk vil varetage den daglige ledelse. Som følge af det begrænsede

omfang antages det også, at interessegrupperne for mikrovirksomheder består af en mindre kreds end

koalitionsmodellen illustrer. Det antages således, at de primære regnskabsbrugere for mikrovirksomheder

kan indsnævres til i udgangspunktet at bestå af långivere og leverandører. Dette bygges på en antagelse

om, at kunder, medarbejdere, myndigheder m.fl. grundet størrelsen typisk ikke anvender det eksterne

regnskab i samme omfang for mikrovirksomheder som for øvrige virksomheder.  Dette uddybes senere.

23 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 24-25
24 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 25-26
25 Den Store Danske Encyklopædi – Agent-principal-teori
26 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 49
27 Ejer ledelse i Danmark – Rapport 1: Ejerledelse – Baggrund og udbredelse – Side 20.
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2.2.2.2 Sekundære regnskabsbrugere

Virksomhedens sekundære regnskabsbrugere består af grupper i samfundet, som er indirekte påvirket af

virksomhedens evne til at forvalte de allokerede ressourcer. Disse sekundære regnskabsbrugere kan være

lokalsamfund, konkurrenter, fagforeninger, miljøgrupper, medier m.fl., som hver især er indirekte påvirket

af, hvordan værditilvæksten er i virksomheden.28

2.2.2.3 Sammenfatning

Med udgangspunkt i ovenstående forstås det, at det eksterne regnskab har til formål at dække ejerenes

informationsbehov i forbindelse med kontrol af ledelsen. Behovet for kontrol af ledelsen opstår, idet denne

har fået overdraget opgaven om at forvalte virksomhedens tildelte ressourcer efter ejernes ønske. Idet

ledelsen herved både er ressourceejer og forvalter virksomhedens ressourcer, opstår der et problem i,

hvordan man giver ledelsen incitament til at løse opgaven efter ejernes ønske.

2.3 Regulering af regnskabsinformation
Der er ovenfor redegjort for behovet for regnskabsinformationer på samfunds- og virksomhedsniveau. For

at samfundets ressourceejere og virksomhedernes interessenter kan anvende regnskabsinformationer, skal

disse opfylde nogle kvalitetskrav. Overordnet kan kvalitetskravene sammenfattes i generalklausulen ”et

retvisende billede”, hvilket uddybes senere. For at sikre, at kvalitetskravene bliver overholdt, er produktion

af regnskabsinformationer underlagt en regnskabsregulering.29

Der er i teorien omkring regnskabsmæssige reguleringsformer to yderligheder, som er markedsløsning og

regulering. Der er hertil en ”mellemvej” i form af en modificeret markedsløsning, som er en blanding af de

to yderligheder, og som er den reguleringsform, der finder anvendelse i Danmark.30

2.3.1 Markedsløsning

Hvis markedet for regnskabsinformation er overladt til markedskræfterne, er det udbud og efterspørgsel,

som regulerer, hvorvidt der er behov for regnskabsinformation samt hvor meget.

Fortalerne for markedsløsningen påpeger, at der herved undgås overproduktion, hvorved virksomhederne

undgår at blive pålagt unødige administrative byrder. Dertil vil markedskræfterne regulere sig selv, således

at der ikke produceres regnskabsinformation, hvor prisen overstiger nytteværdien. Især mindre

virksomheder fremfører disse argumenter, idet de ikke mener, at der er et generelt behov for deres

regnskabsinformation. Fortalerne påpeger herudover, at de udarbejdede regnskabsinformationer vil være

mere informative, idet disse vil være tilpassede til brugernes heterogene behov frem for en standard. Dertil

28 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 26
29 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 21-22
30 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 47
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vil ledelsen have incitament til at udarbejde informative regnskaber, da den vil blive bedømt på dette, samt

at det bidrager til virksomhedens finansiering på ressourcemarkedet.31

2.3.2 Regulering

Hvis markedet for regnskabsinformation er underlagt regulering, er det samfundets lovgivende instans,

som regulerer, hvorvidt der er behov for regnskabsinformation samt hvor meget.

Fortalerne for regulering påpeger, at der ved regulering opstår lige adgang til informationer, hvilket gavner

beslutningsprocessen ved ressourceallokering. Dertil vil regulering medføre øget sammenlignelighed af

regnskabsinformation på tværs af virksomheder, hvilket ligeledes gavner beslutningsprocessen ved

ressourceallokering. Fortalerne påpeger herudover, at en markedsløsning ikke kan dække de

informationsbehov, som er hos regnskabsbrugerne. Dertil mener de, at virksomhederne vil have incitament

til ikke at offentliggøre regnskaber, hvorved der vil opstå monopol på regnskabsinformationer hos ledelsen,

hvilket kan resulterer i insiderhandel.32

2.3.3 Modificeret markedsløsning

Hvis markedet for regnskabsinformation er reguleret ved en modificeret markedsløsning, er dette en

blanding af markedskræfterne og regulering som beskrevet ovenfor.

Denne reguleringsform bestræber sig på at udlede det bedste for de to ovenstående reguleringsformer og

kombinere dette. Denne reguleringsform finder anvendelse i Danmark og andre EU lande og vil blive

beskrevet yderligere i det næste afsnit.33

2.4 Den danske regulering
Den danske reguleringsstrategi består af 3 niveauer i form af hhv. lovgivning, regnskabsstandarder og

modificeret markedsløsning, hvilket er illustreret i nedenstående tabel. Denne reguleringsstrategi er valgt i

forsøg på at udlede kvaliteterne for hver af yderlighederne indenfor regulering, og derigennem opnå en

dynamisk og fleksibel regulering.34 Af tabellen fremgår det yderligere med pile, hvordan store virksomheder

bevæger sig opad i niveauerne og små virksomheder nedad i niveauerne. Det er et udtryk for, at der for

store virksomheder i højere grad sker regulering ved lovgivning og for mindre virksomheder i højere grad

sker regulering ved en modificeret markedsløsning. De 3 niveauers rolle i reguleringsstrategien vil blive

uddybet nedenfor.

31 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 48-50
32 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 52-53
33 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 54
34 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 54



Side 17 of 84

Niveau Beslutningsniveau Reguleringsform Store
virksomheder

Små
virksomheder

1 Folketinget/EU Lovgivning
2 Organer i den private sektor Regnskabsstandarder
3 Virksomheder Modificeret markedsløsning

Kilde: Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering - side 55

2.4.1 Niveau 1 – Folketinget/EU

På første niveau er det folketinget og EU, som tager beslutningerne. Danmark er i medfør af medlemskabet

af EU i lighed med de øvrige EU-lande underlagt en fælleseuropæisk lovgivning. Folketinget udarbejder love

f.eks. årsregnskabsloven, hvor EU lovgiver gennem direktiver og forordninger. EU-direktiver er lovgivning,

medlemslandene skal implementere som love lokalt, men har mulighed for i nogen grad selv at fortolke.

EU-forordninger er lovgivning, som gælder i medlemslandene på lige fod med lokal lovgivning.35

Den hidtidige fælleseuropæiske lovgivning bestod af EU’s 4. og 7. regnskabsdirektiv fra hhv. 1978 og 1990,

som blev implementeret i Danmark med ÅRL af 7. juni 2001.36 Det seneste tiltag til den fælleseuropæiske

lovgivning er EU-direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013, som er implementeret i Danmark med ÅRL af 21. maj

2015, som beskrevet ovenfor.37

2.4.2 Niveau 2 – Den private sektor

På andet niveau er det den private sektor, som tager beslutningerne. Der er i den private sektor etableret

nogle organisationer, som udsteder regnskabsstandarder, som har været et supplement til lovgivningen.

Disse standarder har bestået i regnskabstekniske uddybninger af lovgivningens generelle bestemmelser.

Den centrale aktør i den private sektor er IASB, som udsteder IFRS’er og førhen udstedte IAS’er. Denne

regulering i den private sektor gennem regnskabsstandarder er primært rettet mod store virksomheder

samt øvrige virksomheder, som frivilligt ønsker at aflægge efter IFRS.38

2.4.3 Niveau 3 – Virksomheder

På tredje niveau er det virksomhederne, som tager beslutningerne. Virksomhedernes mulighed for at

træffe beslutninger tilfalder typisk de små virksomheder. Dette fremgår også af tabellen ovenfor, hvor

pilene indikerer, at store virksomheder bevæger sig mod øget regulering, hvor små virksomheder bevæger

sig mod en markedsløsning. For at kunne administrere dette i praksis er virksomhederne inddelt i

35 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 54
36 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 22, 54, 59
37 www.ft.dk – Lovforlag L 117 – Forslag som vedtaget
38 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 54-55
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regnskabsklasse som tidligere nævnt. Afhængig af hvilken regnskabsklasse en virksomhed tilhører, er den

underlagt en detailregulering, som udbygges jo større virksomheden er. 39

Med implementering af den nye årsregnskabslov og i den forbindelse begrebet mikrovirksomheder, er der

taget et yderligere skridt i retning af markedsløsning for mindre virksomheder. I praksis sker regulering af

mikrovirksomheder gennem bestemmelserne i ÅRL, § 1-17 omkring lovens anvendelsesområde og

grundlæggende krav mv. Hertil er mikrovirksomheder en del af regnskabsklasse B, detailreguleres gennem

ÅRL § 22-77, som indeholder regnskabstekniske uddybninger af lovgivningens generelle bestemmelser.

2.5 Begrebsrammen
Den danske regnskabsregulering har siden implementering af ÅRL af 7. juni 2001 været opbygget omkring

begrebsrammen. Denne begrebsramme betragtes som ”grundloven” inden for finansiel rapportering.

Målsætningen med begrebsrammen er at udstikke generelle retningslinjer for, hvordan finansiel

rapportering skal udarbejdes, for at denne bidrager med størst mulig beslutningsnytte til

regnskabsbrugerne.40 Begrebsrammen består jf. nedenstående illustration af 5 niveauer, som danner et

system, der tager udgangspunkt i regnskabsbrugerens informationsbehov. Idet opgavens problemstilling

omhandler informationsværdien af årsrapporten samt byrden forbundet med produktion heraf, vil niveau

3-5, som omhandler målesystemer, ikke blive behandlet yderligere.
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forudsætninger

Kilde: Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering - side 197

39 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 63-64
40 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 197
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2.5.1 Niveau 1 – Brugernes informationsbehov

På første niveau af begrebsramme præciseres regnskabsbrugernes informationsbehov. Regnskabsbrugerne

består som tidligere omtalt af virksomhedens primære og sekundære interessenter. Især de primære

interessenter har brug for information, idet de er direkte påvirket af virksomheden, og har en betydelig

indflydelse på koalitionen. De primære interessenter består jf. koalitionsmodellen af forskellige grupper,

hvorfor disse hver især har forskellige informationsbehov, hvilket omtales som heterogene

informationsbehov.  For at imødekomme disse heterogene informationsbehov bedst muligt anlægger

begrebsrammen et ”shareholder”-perspektiv til informationsbehovet. Dette bygger på en forudsætning

om, at ejernes (investorernes) informationsbehov er så omfattende, at de øvrige interessenter i koalitionen

vil have dækket deres informationsbehov med dette.41

Da regnskabsbrugernes informationsbehov er forskellige skyldes det bl.a., at informationer anvendes til

forskellige opgaver, som kan opdeles i hhv. prognose, kontrol og fordeling jf. nedenstående.

2.5.1.1 Prognoseopgaven

Prognoseopgaven består i at se frem i tiden. Når ressourceejerne træffer beslutninger om allokering af

deres ressource, er dette ofte på baggrund af forventninger til fremtidige nettopengestrømme. Da disse

forventninger til fremtiden i høj grad bygger på subjektive skøn, bør regnskabet indeholde oplysninger, som

hjælper brugerne bedst muligt. Virksomhedens regnskaber anses i den henseende for at have afgørende

betydning for ressourceejernes vurdering af virksomhedens evne til at generere nettopengestrømme i

fremtiden.42

2.5.1.2 Kontrolopgaven

Hvor prognoseopgave består i at se frem i tiden, består kontrolopgaven i at se tilbage i tiden. Dette består

primært i ejernes kontrol af ledelsen jf. agent-principal-teorien, herunder hvorvidt denne har formået at

holde egenkapitalen intakt samt forvalte de tildelte ressourcer tilfredsstillende. Hertil består opgaven i de

primære og sekundære interessenters kontrol af virksomheden på de områder, der vedrører dem. Denne

kontrol sker typisk ved supplerende beretninger, hvilket ikke vil blive behandlet yderligere.43

2.5.1.3 Fordelingsopgaven

Fordelingsopgaven består i at fordele virksomhedens overskud til deres primære interessenter. Denne

opgave varetages internt i virksomheden af ledelsen, som træffer beslutninger om virksomhedens evne til

at fordele overskud. Denne beslutning træffes på baggrund af en ”going-concern” betragtning for ikke at

fordele virksomhedens kapitalgrundlag, som er krævet til den fortsatte drift. Denne fordeling består både

41 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 199-200
42 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 200-201
43 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 201-202
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af de faste fordelinger i form af løn, men også variable fordelinger i form af udbytte, tantieme og bonus. Da

fordelingen foretages af ledelsen, fremlægges denne ofte på generalforsamlingen til ejernes godkendelse.

På trods af at udbytte er en del af modydelsen til ejerne for at stille egenkapital til rådighed, har disse ikke

altid interesse i fordeling heraf. Hvis virksomheden opnår større afkast ved at forvalte ressourcerne, end

ejerne selv ville opnå ved at forvalte dem, har ejerne interesse i, at overskuddet bliver i virksomheden.44

2.5.2 Niveau 2 – Kvalitative egenskaber

For at regnskabsinformation har nogen nytteværdi for regnskabsbrugeren til beslutningsformål, er denne

nødt til at besidde nogle kvalitative egenskaber. Begrebsrammen fastlægger, at disse kvalitative egenskaber

kan opdeles i hhv. fundamentale og forstærkende egenskaber. De fundamentale egenskaber består i, at

regnskabsinformation skal være relevant og valid. De forstærkende egenskaber består i, at der bør være

sammenlignelighed, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed i regnskabsinformationerne.45

2.5.2.1 Tærskelværdier

Før det vurderes, om regnskabsinformation besidder disse kvalitative egenskaber, er der dog nogle

tærskelværdier, som skal være opfyldt. Disse består i, at regnskabsinformationerne skal være væsentlige,

og at nytteværdien af disse skal overstige omkostninger til produktionen. Hvis regnskabsinformationen ikke

er væsentlig for beslutningstageren, bidrager denne ikke til regnskabsbrugerens beslutninger. Hertil skal

nytteværdien af regnskabsinformation for regnskabsbrugerne overstige omkostningerne til produktion for

virksomhederne, da disse ellers pålægges unødige administrative byrder.46

Af nedenstående illustration fremgår de kvalitative egenskaber, som er beskrevet yderligere nedenfor.

Kilde: Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering - side 204

44 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 203
45 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 204-205
46 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 210
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2.5.2.2 Fundamentale kvalitative egenskaber

For at regnskabsinformationer skal tilføre regnskabsbrugeren nytteværdi, er det fundamentalt, at de

regnskabsinformationer, der kommunikeres til brugeren, er relevante og valide. Hvis der kommunikeres

valide informationer, som ikke har nogen relevans for regnskabsbrugeren, bidrager de ikke med nytteværdi

for regnskabsbrugerne. Ligeledes hvis der kommunikeres relevante informationer, som ikke er valide,

bidrager disse heller ikke til nytteværdien for regnskabsbrugeren. De fundamentale kvalitative egenskaber

er derved en afvejning af forholdet mellem relevante og valide informationer, som samlet set bidrager med

den største nytteværdi for regnskabsbrugeren.47

Relevans:

Relevant information består i, at informationen skal kunne gøre en forskel for regnskabsbrugeren, når

denne skal træffe beslutninger om ressourceallokering. Relevant information skal, som det fremgår af

illustrationen, bidrage med prognoseværdi, bekræftelsesværdi eller begge dele til regnskabsbrugeren.48

Ved prognoseværdi forstås, at informationerne bidrager til regnskabsbrugerens proces omkring at skønne

over fremtidige nettopengestrømme som tidligere omtalt. Ved bekræftelsesværdi forstås, at

informationerne bidrager til at bekræfte regnskabsbrugerens tidligere forventninger til fremtidige

nettopengestrømme. Hertil kan informationerne bidrage til at afkræfte regnskabsbrugernes tidligere

forventninger til fremtidige nettopengestrømme og derved bidrage til nye forventninger til fremtiden. 49

Validitet:

Valide informationer består i, at informationerne troværdigt skal repræsentere økonomiske fænomener,

som findes i virkeligheden i form af økonomiske ressourcer samt fordringer heri. For at informationer kan

være valide, skal disse gengive den økonomiske substans af de økonomiske ressourcer samt fordringer heri.

Man siger, at informationer er valide, når disse gengiver økonomiske fænomener fuldstændigt, neutralt og

fejlfrit i regnskabet.50

Ved fuldstændige informationer forstås, at regnskabet indeholder alle informationer om de økonomiske

fænomener, som er nødvendige for, at regnskabsbrugeren kan træffe en beslutning. Ved neutrale

informationer forstås, at regnskabet ikke må være påvirket af ledelsen på en måde, at dette har til sinde at

fremkalde en særlig adfærd hos regnskabsbrugerne. Ved fejlfri information forstås, at regnskabet, på trods

af visse usikkerheder, ud fra de givne forudsætninger, skal være uden fejl.51

47 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 204-205
48 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 205
49 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 205
50 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 206
51 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 206-207
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2.5.2.3 Forstærkende kvalitative egenskaber

Ud over de fundamentale egenskaber, som information skal besidde for at tilføre nytteværdi, er der nogle

forstærkende egenskaber, som bidrager til denne nytteværdi. Det består i, at de forstærkende egenskaber

adskiller mere nyttig information fra mindre nyttig information. Der skelnes mellem, om informationer er af

mere eller mindre nyttig karakter ved at vurdere sammenlignelighed, verificerbarhed, rettidighed og

forståelighed af informationerne.52

Ved sammenlignelige informationer forstås, at regnskabet for en virksomhed kan sammenlignes fra år til år,

men også at regnskaber kan sammenlignes fra virksomhed til virksomhed. Herunder forstås, at metoden for

udarbejdelse af regnskabet samt måling af regnskabets poster er konsistent og sker på samme vilkår fra år

til år. Ved verificerbare informationer forstås, at det ved poster i regnskabet, som indeholder usikre

målinger, er verificerbarheden som fastlægger, hvorvidt disse skal indregnes. Verificerbarheden opgøres

som graden af enighed mellem uafhængige fagligt kvalificerede observatører, hvorfor dette er et statistisk

begreb. Ved rettidige informationer forstås, at regnskabsbrugeren skal have informationerne, mens disse er

aktuelle for en beslutning, idet uaktuel information ikke tilfører nytteværdi. Ved forståelige informationer

forstås, at regnskabet for en basalt regnskabskyndig bruger skal være forståelige, hvis denne studerer dette

grundigt.53

2.6 Årsregnskabsloven

Som tidligere beskrevet er den danske regnskabsregulering struktureret i 3 niveauer, hvor lovgivning er på

niveau 1. Den danske lovgivning omkring regnskabsinformationer sker gennem ÅRL.

Formålet med den regnskabsmæssige lovgivning er at sikre, at der offentliggøres regnskabsinformation,

som støtter regnskabsbrugeren i beslutningsprocessen ved ressourceallokering. Hertil er formålet at sikre,

at der ikke offentliggøres mangelfuld eller vildledende information, hvorfor lovgivningen er et redskab til at

beskytte regnskabsbrugeren.54

Den danske lovgivning er som nævnt opbygget omkring begrebsramme, hvilket er operationaliseret

gennem ÅRL’s kapitel 3 § 11-13, som omhandler de ”Grundlæggende krav til årsrapporten”. Disse

paragraffer i ÅRL samt deres relation til begrebsramme og målsætninger er uddybet nedenfor.

52 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 207
53 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 207-210
54 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 211
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2.6.1 ”et retvisende billede” (§ 11)

Årsregnskabet skal i henhold til ÅRL § 11 give ”et retvisende billede” af virksomhedens aktiver, passiver,

finansielle stilling samt resultat. Hertil skal ledelsesberetningen give ”en retvisende redegørelse” for de

forhold, denne omhandler. Princippet om ”et retvisende billede” er nerven i dansk regnskabslovgivning, og

betegnes som generalklausulen. Der vil være sjældne tilfælde, hvor lovens detailregulering medfører, at

regnskabet ikke giver ”et retvisende billede” af virksomheden aktiver, passiver, finansielle stilling samt

resultat. I disse tilfælde skal årsregnskabet enten suppleres med oplysninger, som gør, at denne giver ”et

retvisende billede”, ellers skal de pågældende bestemmelser i lovgivningen fraviges, hvis dette bidrager til

at give ”et retvisende billede”.55

Idet betegnelsen ”et retvisende billede” er et relativt subjektivt begreb, sker konkretiseringen heraf

gennem begrebsrammes første og andet niveau. Disse omhandler som nævnt ovenfor regnskabsbrugernes

tre former for informationsbehov på første niveau samt de kvalitative egenskaber på andet niveau.56 Hertil

sker konkretisering gennem ÅRL § 12 og 13, som omtales i de næste afsnit.

2.6.2 Kvalitetskrav (§ 12)

Som nævnt ovenfor skal årsregnskabet give ”et retvisende billede” og ledelsesberetningen skal give ”en

retvisende redegørelse”. For at kunne overholde dette, skal regnskabet og ledelsesberetningen i henhold til

ÅRL § 12 opfylde reglerne i stk. 2 og 3. I henhold til stk. 2 skal årsrapporten udarbejdes således, at denne

støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. Herefter oplistes der i loven eksempler på

hvilke regnskabsbrugere, der kan forventes at blive påvirket af årsrapporten. Yderligere oplistes hvilke 3

økonomiske beslutninger, der kan være tale om for regnskabsbrugeren. Disse 3 beslutninger består af

placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer, ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og

fordeling af virksomhedens ressourcer. I henhold til stk. 3 skal årsrapporten udarbejdes således, at den

oplyser om forhold, der normalt er relevant for regnskabsbrugeren som oplistet i stk. 2. Hertil skal

oplysningerne være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugeren normalt forventer.

Årsregnskabet skal således udarbejdes til en bred kreds af regnskabsbrugere, hvilket kan henføres til

koalitionsmodellens primære og sekundære interessenter. Hertil skal årsregnskabet udarbejdes til støtte af

regnskabsbrugerne, som skal træffe økonomiske beslutninger som nævnt ovenfor. Disse beslutninger kan

henføres til begrebsrammens niveau 1 omkring regnskabsbrugernes informationsbehov til at varetage

prognose-, kontrol og fordelingsopgaven.

55 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 211
56 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 211
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2.6.3 Grundlæggende forudsætninger (§ 13)

Årsregnskabet skal i henhold til ÅRL § 13 udarbejdes efter 10 ”Grundlæggende forudsætninger”, som er

oplistet samt kort beskrevet i hovedtræk nedenfor:

1 Klarhed Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde.

2 Substans Årsrapporten skal tage hensyn til reelle forhold frem for formaliteter uden reelt
indhold.

3 Væsentlighed Årsrapporten skal indeholde alle relevante forhold, medmindre disse er
ubetydelige.

4 Going concern Årsrapporten skal udarbejdes under forudsætning af fortsat drift.

5 Neutralitet Årsrapporten skal udarbejdes med enhver værdiændring uanset indvirkning på
egenkapital og resultatopgørelse.

6 Periodisering Årsrapporten skal udarbejdes med alle transaktioner, begivenheder og
værdiændringer hvis disse er indtrådt uanset betalingstidspunkt.

7 Konsistens Årsrapporten skal udarbejdes efter samme indregningsmetoder og
målegrundlag på samme kategori og forhold.

8 Bruttoværdi Årsrapporten skal udarbejdes med indregning af transaktioner, begivenheder og
værdiændringer hver for sig og forhold må ikke modregne hinanden

9 Formel kontinuitet Årsrapporten skal udarbejdes med udgangspunkt i en primobalance svarende til
ultimobalancen det foregående år.

10 Reel kontinuitet Årsrapporten skal udarbejdes efter samme regnskabsår, opstilling,
klassifikation, indregnings- og målingsmetoder, montære enhed mv. fra år til år.

Årsregnskabet skal således i henhold til ÅRL udarbejdes efter en række givne forudsætninger. Disse kan

hvad angår forudsætning nr. 1-3, 5, 7 og 9-10 henføres til begrebsrammens andet niveau, som omhandler

tærskelværdier og kvalitative egenskaber. Hertil kan forudsætning nr. 4 om væsentlighed henføres til

begrebsrammens tærskelværdier, og forudsætning nr. 6 og 8 om periodisering og bruttoværdi kan henføres

til begrebsrammens fjerde niveau om indregning og måling.

2.6.4 Øvrige generelle bestemmelser

Der er ovenfor foretaget gennemgang af de enkeltbestemmelser ÅRL, som er vedtaget ved implementering

af begrebsramme i den lokale lovgivning i Danmark. Ud over dette fastlægger ÅRL i afsnit 1

anvendelsesområdet, grundlæggende krav mv. for loven. Der er kort redegjort for dette nedenfor.

Alle erhvervsdrivende virksomheder omfattet af ÅRL § 3 har pligt til at udarbejde og aflægge en årsrapport i

henhold til bestemmelserne i ÅRL bortset fra virksomheder omfattet af undtagelsesbestemmelserne i ÅRL §

4-6. Årsrapporten skal i henhold til ÅRL § 2 udarbejdes og aflægges efter ÅRL for hvert regnskabsår.

Der sker i henhold til ÅRL § 7 opdeling af de omfattede virksomheder i regnskabsklasserne A, B, C og D ud

fra nogle nærmere specificerede størrelser, som omtalt tidligere ved ændring af størrelsesgrænser.

Det er i henhold til ÅRL § 8 virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan (ledelsen), som har ansvar for at

aflægge årsrapporten for virksomheden. Det er i den forbindelse også ledelsens ansvar, at årsrapporten
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udarbejdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og eventuelt yderligere krav i henhold til

virksomhedens vedtægter mv.

Når ledelsen har udarbejdet en årsrapport, har alle medlemmer af ledelsen i henhold til ÅRL § 9 pligt til at

påtegne denne i en såkaldt ledelsespåtegning. I denne ledelsespåtegning erklærer ledelsen, at årsrapporten

er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning og eventuelle yderligere krav i henhold til

virksomhedens vedtægter mv., samt hvorvidt årsregnskabet giver ”et retvisende billede” af virksomhedens

aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Ledelsespåtegning kan undlades hvis ledelsen kun består af

ét medlem i henhold til tidligere omtalte ÅRL § 9 a.

Årsrapporten skal i henhold til ÅRL § 17 indeholde de for regnskabsklassen foreskrevne bestanddele jf. ÅRL

§ 18, 22, 78 og 102, samt en redegørelse for anvendt regnskabspraksis, som skal placeres samlet. Hertil kan

opgørelsen af bevægelser på egenkapitalen placeres som en regnskabsopstilling eller under noterne.

Årsrapporten for en virksomhed i regnskabsklasse B skal i henhold til ÅRL § 22 i det mindste indeholde en

ledelsespåtegning, en resultatopgørelse, en balance, noter og en ledelsesberetning. Hertil skal årsrapporten

i henhold til ÅRL § 135 indeholde revisorerklæring, hvis denne er godkendt af en revisor. Herudover kan

virksomheden jf. ÅRL § 7, stk. 6, frivilligt vælge systematisk og konsekvent at supplere årsrapporten med

yderligere oplysninger fra de efterfølgende regnskabsklasser.

3 Analyse

Der vil i dette afsnit blive analyseret på de ændringer i ÅRL, som påvirker mikrovirksomheder. Der vil

herved blive analyseret på regnskabsbrugerne og deres informationsbehov, revisors rolle, ændringernes

effekt på informationsværdien af årsrapporten samt ændringernes effekt på de administrative byrder.

3.1 Væsentlige regnskabsbrugere og deres informationsbehov

For at undersøge hvilken effekt de vedtagne ændringer i ÅRL om lempelse af regnskabsmæssige krav for

mikrovirksomheder er der indledningsvis to spørgsmål, som må besvares. Hvem er regnskabsbrugerne af

årsrapporten for mikrovirksomheder, og hvad er disse regnskabsbrugeres informationsbehov.

3.1.1 Regnskabsbrugere

For at identificerer hvem regnskabsbrugerne af årsrapporten for mikrovirksomheder er, tages der

udgangspunkt i koalitionsmodellen, som tidligere er gennemgået. I forbindelse med denne gennemgang af

koalitionsmodellen er det antydet, at kredsen af primære regnskabsbrugere for mikrovirksomheder i

praksis kan indsnævres i forhold til teorien i koalitionsmodellen. Grunden til denne indsnævring er, at det
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vurderes, at de primære regnskabsbrugere for mikrovirksomheder i hovedparten af virksomhederne vil

være långivere og leverandører.

Denne vurdering bygger på en opfattelse af, at de øvrige primære interessenter i koalitionens brug af

årsrapporten, ikke i samme grad er rettet mod mikrovirksomheder som større virksomheder. For at

underbygge denne opfattelse er der taget udgangspunkt i IASB’s begrebsramme, som har skabt en oversigt

over regnskabsbrugere og deres informationsbehov.57 Denne oversigt har kort redegjort for de enkelte

primære interessenter i koalitionen samt deres informationsbehov.

Hvis de informationsbehov, der er redegjort for i IASB’s begrebsramme, ses i forhold til en årsrapport for en

mikrovirksomhed i praksis, vurderes der her at være et mismatch. Dette bygges overordnet på, at den

væsentligste opgave med regnskabsinformation er prognoseopgaven, hvilket for mikrovirksomheder er en

svær disciplin, som indebærer mere skøn end for større virksomheder. De yderligere skøn opstår bl.a. som

følge af, at mikrovirksomheder grundet deres størrelse er mere sårbare over for enkelte hændelser.

Der er nedenfor foretaget sammenholdelse af informationsbehov for koalitionens øvrige primære

interessenter i henhold til IASB’s begrebsramme med mikrovirksomheder i praksis. Interessenternes

informationsbehov er kort angivet, og i forlængelse heraf er der argumenteret for, hvorfor disse set i

forhold til mikrovirksomheder i praksis ikke vurderes at finde tilsvarende anvendelse som i teorien.

Medarbejdere har behov for information om virksomhedens stabilitet og lønsomhed, samt information

som gør det muligt for dem at vurdere virksomhedens evne til at betale lønninger mv. Ses dette behov for

information i forhold til mikrovirksomheders årsrapport i praksis, vil det som ovenfor nævnt, grundet deres

størrelse, være svært at vurdere evnen til at betale løn mv. Hertil vil det være svært vurdere stabilitet og

lønsomhed, idet dette kan variere meget fra år til år som følge af, at mikrovirksomheder, som ovenfor

nævnt, kan være sårbare over for enkelte hændelser.

Kunder har behov for information om virksomhedens evne til at fortsætte driften især i de tilfælde, hvor

der har været et længerevarende samarbejde, og kunden er afhængig af virksomhedens leveringsevne. Ses

dette behov for information i forhold til mikrovirksomheder i praksis vil der ikke være kunder, som er

direkte afhængige af leveringsevnen for mikrovirksomheder som følge af deres størrelse.

Offentlige myndigheder har behov for information om ressourceallokering og virksomhedens aktiviteter,

samt information med henblik på at kunne lovgive herom, herunder fastsætte skattepolitikker mv. Ses

dette behov for information i forhold til mikrovirksomheder har den enkelte ikke megen indflydelse på de

57 Elling, Jens O. (2014) – Finansiel rapportering – Side 222-223
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offentlige myndigheders beslutninger omkring lovgivning mv. Hertil vil SKAT få oplysningerne via

virksomhedernes digitale indberetning af selvangivelser, hvorfor de ikke selv vil se i årsrapporten.

Offentligheden har behov for information om virksomheder, som har stor indflydelse på lokalsamfundet på

forskellige måder f.eks. gennem påvirkning på beskæftigelse, lokale leverandører mv. Ses dette behov for

information i forhold til mikrovirksomheder i praksis har denne størrelse virksomheder ikke den store

påvirkning på lokalsamfundet.

Ud over ovenstående øvrige primære interessenter i koalitionen er der ejerne, som tidligere er omtalt. I

mikrovirksomheder forudsættes det, at der i al væsentlighed er tale om ejerledede virksomheder, hvorfor

der er sammenfald mellem ejeren og ledelsen, og ejeren derfor har dækket deres informationsbehov.

Der er ovenfor argumenteret for, at de primære regnskabsbrugere af årsrapporten for mikrovirksomheder

kan indsnævres til långivere og leverandører. Denne argumentation er meget subjektiv, men kan

underbygges af materiale udarbejdet og indhentet i forbindelse med forberedelse af lovforslag.

Det kan således underbygges DAMVAD analysen, hvoraf det fremgår at den brugergruppe i analysen, som

anvender årsrapporter for mikrovirksomheder mest, er kreditinstitutter.58 Herefter kommer investorer og

samarbejdspartnere, som er sammensat af kunder og leverandører. Kunder vurderes, på trods af at disse er

en del af samarbejdspartnere, at have begrænset interesse i mikrovirksomhedernes årsrapport i praksis

med ovenstående begrundelse. Investorer anvender årsrapporter for mikrovirksomheder meget, idet de

opsøger spæde iværksætter- og vækstvirksomheder at investere. Disse virksomheder udgør imidlertid en

meget lille del af mikrovirksomheder, og langt de fleste vil som ovenfor nævnt være ejelede virksomheder.

Dette kan yderligere underbygges af høringssvar fra FSR – Danske Revisorer, hvoraf det fremgår, at

virksomhederne typisk anvender regnskaber som grundlag for kreditgivning og samhandel.59

3.1.2 Regnskabsbrugernes anvendelse og informationsbehov

Det er ovenfor identificeret, at de primære regnskabsbruger af årsrapporter for mikrovirksomheder i

praksis kan indsnævres til lånegivere og leverandører. Med udgangspunkt i dette vil der i indeværende

afsnit blive analyseret, hvilke informationsbehov disse regnskabsbrugere har, og hvordan de anvender

årsrapporter for mikrovirksomheder.

Denne analyse vil blive udarbejdet med udgangspunkt i kvalitative interviews med en respondent fra hver

af brugergrupperne. Da en respondent ikke er repræsentativ, og idet interviewet er subjektivt i form af

58 DAMVAD (2014) – Brugen af årsrapporten i mindre virksomheder – Side 13
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respondentens synspunkter, vil det udledte af interviews blive forsøgt underbygget med yderligere data fra

DAMVAD analysen for at verificere dette.

Forud for de udførte interviews er der udarbejdet årsrapport for en fiktiv virksomhed, som er kaldt Hans

Hansen ApS for 2015. Denne årsrapport er udarbejdet i to versioner efter hhv. bestemmelserne for

regnskabsklasse B samt med undtagelser for mikrovirksomheder. Disse er forud for interviews sendt til

respondenterne for at illustrerer effekten ved anvendelse af undtagelser for mikrovirksomheder. Disse

årsrapporter er vedlagt som bilag nr. 4 og 5.

3.1.2.1 Långivere

For at analysere på långiveres informationsbehov er der indledningsvis taget udgangspunkt i den ovenfor

omtalte oversigt over regnskabsbrugere og deres informationsbehov fra IASB’s begrebsramme. Heraf

fremgår det, at långivere har behov for information, der gør det muligt for dem at vurdere, om deres udlån

samt hermed forbundne renter vil blive betalt til tiden.60 Det er nedenfor udledt, hvilket informationsbehov

långiverne har, samt hvordan årsrapporten anvendes til dette formål.

Der er for denne analyse foretaget interview af en respondent fra interessegruppen lånegivere. Denne

respondent er Jesper Pilgaard, der arbejder som kreditkonsulent i Fynske Bank A/S. Jesper er uddannet

Cand.Oecon. og har 9 års erfaring som finansierings- og kreditkonsulent, hvoraf det seneste år har været i

Fynske Bank A/S, som primært beskæftiger sig med små- og mellemstore virksomheder. Jesper er på

baggrund af dette vurderet at være meget kvalificeret som respondent for lånegiverne. Der er tale om et

”delvis struktureret interview”,61 hvorfor der ved analysen vil blive udledt relevante citater fra

sammenhænge, dog uden at dette vurderes at have ændret betydningen. Det fulde interview med Jesper

er vedlagt som bilag nr. 1.

Det er indledningsvis forespurgt Jesper, hvordan deres proces for kreditvurdering er for at få indblik i

processen, de har i den forbindelse, samt hvilke oplysninger de anvender. Det er således oplyst, at:

”I forhold til i banken vil det være årsrapport, periode/kvartalsrapport og noget budgetmateriale. Hertil skal

vi have nogle informationer, så vi kan vurdere de væsentlige aktiver, de har.”

Det er i forlængelse heraf forespurgt, hvilke oplysninger der tillægges størst værdi. Det er således oplyst, at:

”Årsrapporten, som er påtegnet af en revisor, hvor de har sat deres stempel på, er vigtig. Hertil er det at få

nogle specifikationer af aktiver, hvor vi typisk beder om noget internt regnskab.”
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Det forstås således, at årsrapporten er den vigtigste informationskilde, men at denne ikke står alene, og

derfor suppleres med periodebalancer, budgetter samt specifikationer af aktiver. Sammenholdes det med

DAMVAD analysen af kreditinstitutters vurdering af brug og værdi af informationskilder, er der samme

tendens, idet analysen også angiver, at årsrapporten er den mest betydningsfulde informationskilde. De

yderligere oplysninger, som indhentes, kan også sammenholdes med DAMVAD analysen af brug og værdi af

informationskilder af kreditinstitutter. Analysen angiver således, at der også er den samme tendens, idet

denne angiver at personlig kontakt til ledelsen samt budgetter og investeringskalkuler fra virksomheden

også er betydelige informationskilder.62

Det er ved interviewet erfaret, at der ud over oplysninger som kan sammenlignes med DAMVAD analysen

ovenfor også indhentes oplysninger til at vurdere de væsentligste aktiver. Det er således oplyst, at:

”Så vurderingen af de væsentligste aktiver er en stor del af kreditvurderingen. Når vi har vurderet aktiverne,

kommer vi frem til en egenkapital, som vi mener, er den rigtige.”

Det forstås således, at årsrapportens præsentation af aktiver ikke er tilstrækkelig, da disse indgår som en

stor del af kreditvurderingen. Baggrunden for vurderingen af selskabets aktiver er, at der når dette er sket,

kan beregnes en egenkapital som forskellen mellem aktiver og fremmedkapital. Lånegiver anvender denne

egenkapital til at opgøre hvad de mener, er virksomhedens faktiske soliditet, hvilket er centralt for dem.

Der er således erfaret, at lånegiver anvender årsrapporter, kontakt til ledelsen og budgetter til deres

kreditvurdering af kunder. Det er ved interviewet om brugen af oplysninger således oplyst, at:

”Hvis jeg sidder og kigger på det, og skal vurdere det, så er de oplysninger jeg skal bruge, trends til hvordan

det går for virksomheden, kan de tjene nogle penge, kan de skabe noget likviditet, og hvordan vurderer jeg,

hvad deres reelle egenkapital er”

Det forstås således, at årsrapporten anvendes til at vurdere, hvorvidt virksomheden er i stand til at tjene

penge og skabe likviditet samt til at få indblik i, hvordan det går for virksomheden. Sammenholdes det med

DAMVAD analysen af regnskabsbrugernes formål med årsrapporten er der den samme tendens. Analysen

angiver således, at 83 ud af 88 svarende til 94,3 % af de forespurgte kreditinstitutter anvender årsrapporten

med det formål at vurdere den løbende drift og soliditet i virksomheder.63

Sammenholdes denne tendens med begrebsrammens niveau 1 omkring brugernes informationsbehov

vurderes det, at der er tale om, at oplysningerne i årsrapporten anvendes til prognoseopgaven. Dette

underbygges med, at regnskabsbrugerne anvender informationerne i årsrapporten til at vurdere, hvorvidt

62 DAMVAD (2014) – Brugen af årsrapporten i mindre virksomheder – Side 22-23
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virksomheden er i stand til at tjene penge og skabe likviditet på den løbende drift, og derigennem betale de

skyldige beløb i fremtiden.

Det er forespurgt Jesper, om de elementer som er fjernet i årsrapporten omkring anvendt regnskabspraksis

og noter, og hvorvidt det er noget de tillægger værdi. Det er således oplyst at:

”De giver lidt information, jeg synes bare, at i forhold til de noter, som er med her, og i forhold til de noter

som er med i B-mikro, synes jeg ikke, de giver så mange flere informationer. Så vil jeg hellere have anvendt

regnskabspraksis med.”

Det forstås således, årsrapportens redegørelse for anvendt regnskabspraksis anvendes i lille omfang, mens

noterne kun anvendes i meget begrænset omfang, herunder at det ikke tillægges stor værdi. Hvis det

sammenholdes med DAMVAD analysen af brug og værdi af noteoplysninger, er det samme tendens, idet

analyse også angiver, at noteoplysninger herunder anvendt regnskabspraksis er af mindre betydning.64 Dog

rangerer anvendt regnskabspraksis i DAMVAD analyse lavere end noterne.

Det er forespurgt Jesper, hvorvidt det ville gøre en forskel for dem, om det var en årsrapport fra en

mikrovirksomhed eller en normal regnskabsklasse B. Det er således oplyst, at:

”Jeg vil ikke vurdere, at det vil have den store forskel, men problemer for kunden kan jo være, hvordan de

skaffer de informationer, som vi beder om, og så skal de måske have fat i deres revisor alligevel.”

Det forstås således, at det ikke vil gøre en væsentlig forskel, hvis undtagelserne for mikrovirksomheder

anvendes, idet de oplysninger, de skal bruge, vil blive forespurgt alt andet lige. Det kan imidlertid gøre en

forskel for virksomheden, idet de forespurgte oplysninger skal udarbejdes alt andet lige, hvorfor dette kan

medføre, at virksomheden skal have fat i deres revisor igen. Hvis det sammenholdes med DAMVAD

analysen er det den samme tendens, idet den konkluderer, at undtagelserne blot vil flytte byrden, da

brugerne skal bruge oplysningerne alligevel. Hertil har flere af respondenterne ved de kvalitative interviews

i analysen fremhævet, at regnskabsbrugerne formegentlig vil bede virksomhederne fremskaffe oplysninger

under alle omstændigheder.65

3.1.2.2 Leverandører

For at analysere på leverandørers informationsbehov er der også indledningsvis taget udgangspunkt i den

ovenfor omtalte oversigt over regnskabsbrugere og deres informationsbehov fra IASB’s begrebsramme.

Heraf fremgår det, at leverandører i lighed med långivere har behov for information, der gør det muligt for
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dem at vurdere, om skyldige beløb bliver betalt til tiden, dog vil leverandører typisk være underlagt en

kortere tidshorisont.66

Der er for denne analyse foretaget interview af en respondent fra interessegruppen leverandører. Denne

respondent er Carsten Andersen, der arbejder som kreditchef i Brødrene AO Johansen A/S. Carsten er

oprindeligt bankuddannet, og har over 29 års erfaring inden for finansiering, debitor og kredit, hvoraf de

seneste 10 år har været hos Brødrene AO Johansen A/S, som hovedsageligt beskæftiger sig med små og

mellemstore kunder inden for VVS, EL og værktøj. Carsten er på baggrund af dette vurderet at være meget

kvalificeret som respondent for leverandører. Der er også her tale om et ”delvis struktureret interview”,67

hvorfor der ved analysen vil blive udledt relevante citater fra sammenhænge, dog uden at dette vurderes at

have ændret betydningen. Det fulde interview med Carsten er vedlagt som bilag nr. 2.

Det er indledningsvis forespurgt Carsten, hvordan deres proces for kreditvurdering er for at få indblik i,

hvilke processer de har i den forbindelse, samt hvilke oplysninger der anvendes. Det er herved erfaret, at

de både har personlige virksomheder og kapitalselskaber som kunder. Der vil i denne forbindelse kun blive

anvendt udtalelser omhandlende kapitalselskaber. Det er således oplyst, at:

”Det vi bruger, når vi kreditvurderer er, hvis det er et selskab, der har været i gang nogle år, så kigger vi

selvfølgelig på regnskaberne, og så tjekker vi RKI.”

Det forstå således, at årsrapporten er den primære informationskilde ved kreditvurdering, og at denne

suppleres med opslag i RKI-register over dårlige betalere. Hvis det sammenholdes med DAMVAD analysen

af samarbejdspartneres vurdering af brug og værdi af informationskilder, er der den samme tendens, idet

analysen også angiver, at årsrapporten er den mest betydningsfulde informationskilde. 68

Det er ved interviewet indikeret, at der ved kreditvurdering er et yderligere element omkring kendskab til

kunden, hvilket er forespurgt og bekræftet af Carsten. Det er således oplyst, at:

”Så kigger vi selvfølgelig meget på indehaverne, dem der er med i virksomheden, ledelsen, bestyrelsen og

sådan nogle ting. Hvad de har beskæftiget sig med før, om de har 47 konkurser bag sig, eller om de er

rimelig rene, for så er vi også lidt skeptisk næsten uanset hvordan regnskabet ser ud.”

Hertil er det erfaret, at der for eksisterende kunder også er et yderligere element i form af kendskab til

kunden. Det er således oplyst, at:
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”Jo længere kundeforhold vi har med kunden, jo lettere har vi ved at vurdere, for ud over regnskabet kigger

vi også meget på betalingshistorikken.”

Det forstås således, at årsrapporten ikke står alene som informationskilde ved kreditvurdering, men at der

også er et element omkring kendskab til kunden. Hvis det sammenholdes med DAMVAD analyse af

samarbejdspartneres brug og værdi af informationskilder er der den samme tendens, idet analyse også her

angiver, at personlig kontakt til ledelsen er en betydelig informationskilde.69

Det er ved interviewet erfaret, at der ses på årsrapporterne ved kreditvurdering. Det er således oplyst, at:

”Det vi primært kigger efter, det er om de kan tjene penge, og om de bruger pengene til at konsolidere sig,

eller ryger pengene bare ud til ejerne. Så ser vi på, hvordan soliditeten er i firmaet.”

Det forstås således, at årsrapporten anvendes til at vurdere, hvorvidt en virksomhed er i stand til at tjene

penge, samt hvordan virksomhedens soliditet er. Hvis det sammenholdes med DAMVAD analysen af

regnskabsbrugernes formål med årsrapporten, er der den samme tendens. Analysen angiver således, at 297

ud af 363 svarende til 81,8 % af de forespurgte samarbejdspartnere anvender årsrapporten med det formål

at vurdere den løbende drift og soliditet i virksomheder.70

Sammenholdes denne tendens med begrebsrammens niveau 1 omkring brugernes informationsbehov

vurderes det, at der er tale om, at oplysningerne i årsrapporten anvendes til prognoseopgaven. Dette

underbygges med, at regnskabsbrugerne anvender informationerne i årsrapporten til at vurdere, hvorvidt

virksomheden er i stand til at tjene penge på den løbende drift, og derigennem betale de skyldige beløb i

fremtiden.

Det er ved interviewet erfaret, at Carsten kan være betænkelig ved årsrapporten, som følge af tiden der går

mellem balancedagen og tidspunktet for offentliggørelse. Det er således oplyst at:

”Men der kan jo ske noget, som vi ikke kan se, for et regnskab er jo status på en given dato, og så går der

4-5 måneder, før det bliver offentliggjort, så inden det næste bliver offentliggjort, kan der ske meget.”

Det forstås således, at der kan være udfordringer med aktualiteten af årsrapporten. Årsrapporten skal i

henhold til ÅRL § 138 være modtaget hos ERST senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, hvilket

vurderes at kunne medføre udfordringer med rettidigheden af informationerne. Netop rettidighed er en

forstærkende kvalitativ egenskab i begrebsrammens niveau 2, som er omtalt tidligere.

Det er forespurgt Carsten, om de elementer som er fjernet i årsrapporterne omkring noter og anvendt

regnskabspraksis, og hvorvidt det er noget de tillægger værdi. Det er således oplyst, at:
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”Nej det gør vi faktisk ikke. Det er ikke meget, vi bruger beskrivelser om anvendt regnskabspraksis.”

Det er hertil forespurgt Carsten, hvorvidt det ville gøre en forskel for dem, om det var en årsrapport fra en

mikrovirksomhed eller en normal regnskabsklasse B. Det er således oplyst, at:

”Ja, det vil ikke gøre den store forskel for vores vurdering, hvis det bliver et B-mikro regnskab. Det vil ikke

påvirke vores beslutningsevne, så længe det fortsat er revisorgodkendt.”

Det forstås således, at årsrapportens noter kun i meget begrænset omfang anvendes, og at dette ikke er

noget som tillægges stor værdi. Hvis det sammenholdes med DAMVAD analysen af brug og værdi af

noteoplysninger, er det samme tendens, idet analyse også angiver, at noteoplysninger herunder anvendt

regnskabspraksis er af mindre betydning.71

3.1.3 Delkonklusion

Det er ovenfor analyseret og udledt, hvem regnskabsbrugerne af årsrapporter for mikrovirksomheder er,

samt hvilke informationsbehov regnskabsbrugerne har, og hvordan de anvender årsrapporten. Det er i den

forbindelse erfaret, at de primære regnskabsbrugere af årsrapporter for mikrovirksomheder i praksis er

lånegivere og leverandører, hvorfor den videre analyse af informationsbehov har taget udgangspunkt det.

Det er ved analysen af informationsbehov erfaret, at lånegivere og leverandører i nogen udstrækning har

de samme behov for information, og anvender således årsrapporter til at prognoseopgaven. Dette sker i

medfør af, at begge brugergrupper har behov for information om, hvorvidt virksomhederne er i stand til at

betale skyldige beløb. Årsrapporten anvendes således til at bekræfte virksomhedernes evne til at tjene

penge for på den baggrund at vurdere deres evne til at betale skyldige beløb i fremtiden. Långivere har

imidlertid yderligere behov for information primært i form af budgetter, idet disse har behov for at vurdere

virksomhedernes evne til at betale skyldige beløb i længere ude i fremtiden. Hertil har långivere i højere

grad behov for at vurdere virksomhedens soliditet.

3.2 Revisors rolle

Det er i forbindelse med de udførte interviews med henholdsvis långiver og leverandør erfaret, at det for

dem er af afgørende betydning, at årsrapporten er påtegnet af en revisor.

Det er således i forbindelse med interview af Jesper udtalt, at:

”Årsrapporten, som er påtegnet af en revisor, hvor de har sat deres stempel på, er vigtig.”

Hertil er det i forbindelse med interview af Carsten udtalt, at:
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”Så kigger vi også på revisionspåtegninger, om der er nogle anmærkninger der, de er også ret interessante,

så dem bruger vi også meget i vores vurdering.”

Det fremgår hertil af DAMVAD analysen, at årsrapporten er den enkeltstående mest betydningsfulde

informationskilde for regnskabsbrugerne, og det understeges også i analysen, at:

”Det gælder især de revisorpåtegnede årsrapporter, som brugerne tillægger autoritet og

blåstemplingsværdi.”72

Det forstås således, at det er af væsentlig betydning for regnskabsbrugeren, at årsrapporten er påtegnet af

en revisor, hvorfor det er undersøgt, hvad revisors rolle er for mikrovirksomheder.

3.2.1 Interview med revisor

Der er for denne undersøgelse indledningsvis foretaget interview af en revisor. Denne revisor er Kim

Thomsen, der arbejder som revisor i Ernst & Young P/S. Kim er uddannet statsautoriseret revisor og har 30

års erfaring inden for revision og rådgivning, og beskæftiger hovedsageligt sig med segmentet små og

mellemstore virksomheder. Herudover er Kim kvalitetskontrollant samt retter eksamensopgaver for

revisorer, der har været eller skal til revisoreksamen. Kim er på baggrund af dette vurderet at være meget

kvalificeret til formålet. Ligesom de øvrige interviews er der tale om et ”deltvist struktureret interview”,73

hvorfor der ved undersøgelsen vil blive udledt relevante citater fra sammenhænge, dog uden at dette

vurderes at have ændret betydningen. Det fulde interview med Kim er vedlagt som bilag nr. 3.

Det er ved interviewet indledningsvis forespurgt, hvilke ydelser mikrovirksomheder typisk køber hos deres

revisor, hvortil det er oplyst, at:

”I de senere år er de fleste af de kunder, vi har i det segment, overgået til ikke at have revision, og det vil

sige, at så står vi tilbage med, at vi hjælper med at opstille regnskaber, vi hjælper med at udarbejde

skatteopgørelsen, og vi hjælper med at indberette selvangivelse og indberette regnskabet.”

Det forstås således, at de ydelser som købes er revision, opstilling af regnskab, opgørelse af skat samt

assistance med indberetning af selvangivelse og regnskab. Hertil forstås det, at mikrovirksomheder har

mulighed for at fravælge revision, og nogle derfor kun køber ydelser omkring hjælp med det, der er krav til

udføres, og ikke køber revisionsydelsen.

Det er forespurgt, hvordan det vil påvirke revisors honorar, hvis en virksomhed anvender undtagelserne for

mikrovirksomheder, og det er således oplyst:
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”Vores honorar på en assistanceopgave er relativt lavt, og fordi der er et par noter, som man kan undvære,

og jeg vil være grov at sige, at når man først har lavet regnskabet én gang, så vil det med en relativt hurtig

opdatering kunne rettes til og være på plads. Så kan jeg ikke se, at det er noget, der giver en besparelse.”

Det forstås således, at det ikke vil have effekt på honoraret for assistancen med opstilling af regnskab, om

man vælger at anvende undtagelserne for mikrovirksomheder. Hertil forstås det, at disse undtagelser i

praksis kun vil medføre en minimal tidsbesparelse, idet de oplysninger, som kan undlades, i høj grad er

standardiserede, hvorfor disse, når de er lavet en gang, bare skal opdateres. Det vurderes herunder, at især

anvendt regnskabspraksis vil medføre en minimal eller ingen besparelse at undlade, idet denne som regel

er uændret fra år til år. Hertil vil anvendt regnskabspraksis alt andet lige skulle udarbejdes, hvis revisor skal

påtegne årsrapporten, da disse oplysninger om indregningsmetoder og målegrundlag er centrale ved en

revision. Der er ved interviewet i den forbindelse oplyst, at:

”Jeg mener dog, at for at jeg kan skrive under på et regnskab, så bør de fleste af de oplysninger gives,

således at regnskabslæseren trods alt kan få en vis forståelse, når de kigger regnskabet igennem med

hvilket set-up og hvilke regler, der ligger til grund for regnskabsudarbejdelsen, og ikke bare at det er i

henhold til årsregnskabsloven.”

Det forstås således, at for at få årsrapporten påtegnet af en revisor, vil anvendt regnskabspraksis skulle

fremgå, da denne indeholder oplysninger om grundlaget for regnskabsudarbejdelsen, som revisor mener

regnskabsbrugeren skal have.

Det er forespurgt Kim, hvilke virksomheder han vurdere, vil gøre brug af denne mulighed med undtagelser

for mikrovirksomheder, hvorved det er oplyst, at:

”de virksomheder vi taler om i den her størrelse, så tror jeg at de fleste er interesserede i at give så lidt

oplysninger som muligt og skrive under på så lidt som muligt.”

Det forstås således, at han vurderer, at mange virksomheder, som har mulighed for at anvende undtagelser

for mikrovirksomheder, vil gøre det, idet han vurderer mange vil være interesseret i at oplyse så lidt som

muligt i deres årsrapport. Sammenholdes dette med DAMVAD korlægningen af årsrapportens prioritering i

små virksomheder, er der den samme tendens, idet små virksomheder ikke prioriterer årsrapporten særlig

højt og bruger et minimum af ressourcer og tid på bogføring og årsrapport.74 Kim tilføjer imidlertid, at det

kan være en kortsigtet løsning at undlade oplysninger, hvis virksomheden har banklån mv. idet han oplyser:

”Så derfor på sigt kan det sagtens ende med, at de alligevel skal give de oplysninger, så jeg synes, det er et

dumt sted at spare.”

74 DAMVAD (2014) - Årsager til fejl i årsrapporter – Side 16
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Det forstås således, at Kim vurderer, at det kan blive problematisk, hvis mikrovirksomheder anvender de

undtagelser, der er mulighed for efter ændringerne af ÅRL. Dette er som følge af, at det kan ende med, at

regnskabsbruger skal have disse oplysninger, hvorfor disse alligevel skal udarbejdes. Dette er også ved

interview med Jesper Pilgaard fremhævet som et potentielt problem for regnskabsproducenten, hvilket

også er fremhævet i DAMVAD analysen, hvilket også er omtalt i forbindelse interviewet af Jesper.

Der er på baggrund af det udførte interview opstået nogle spørgsmål, som består i, hvordan det forholder

sig med fravalg af revision, samt hvordan det forholder sig med opstilling og indberetning af årsrapporten.

3.2.1.1 Fravalg af revision

Det er i henhold til ÅRL § 135 muligt for virksomheder i regnskabsklasse B at undlade at lade årsrapporten

revidere, hvis virksomheden 2 på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende 3 størrelser:

· Balancesum på 4 mio. kr.

· Nettoomsætning på 8 mio. kr.

· Gennemsnitligt antal ansatte på 12

Idet disse størrelser er højere, end dem for undtagelser for mikrovirksomheder, vil alle, som har mulighed

for at anvende undtagelserne have mulighed for at fravælge revision. Der er dog i henhold til ÅRL § 135,

stk. 3, et krav om, at man ikke må besidde kapitalandele eller udøve bestemmende indflydelse, hvilket

imidlertid også er en betingelse i ÅRL § 22 a, stk. 3. Alle mikrovirksomheder kan således fravælge revision.

Ses der på mulighed for fravalg af revision i praksis, vil dette være problematisk, hvis virksomheden har

behov for fremmedfinansiering. Dette fremgår af tidligere gennemgang af interviews med långiver og

leverandør, som understreger, at årsrapporten i udgangspunktet skal være påtegnet af en revisor, for at det

er muligt at få kredit.

Der tegner sig imidlertid også en tendens i DAMVAD kortlægningen om, at det er de færreste af de 120.000

virksomheder, som har mulighed for det, der faktisk fravælger revision. Det fremgår således af oplysninger

fra ERST om alle årsrapporter modtaget i 2013, at 84 % af disse er revideret, samt at 8 % har en erklæring

fra revisor om review eller assistance. Det er således 8 % af de 200.000 årsrapporter ERST modtager, hvilket

svarer til 16.000 virksomheder, som ikke er påtegnet af en revisor på den ene eller anden måde.75
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3.2.1.2 Indberetning af årsrapport

Virksomheder har i henhold til ÅRL § 138 pligt til at indsende årsrapporten til ERST, efter denne er godkendt

uden ugrundet ophold seneste 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Indsendelse af årsrapporten kan

ske på 2 måder, enten via Regnskab Basis, som er et webbaseret værktøj, eller via Regnskab Special som

forudsætter et IT system. Dem, der indsender via Regnskab Basis, er mindre virksomheder, der selv ønsker

at indrapportere årsrapporten samt mindre bogholdere og revisionshuse. Dem, der indsender via Regnskab

Special, er mange revisionshuse og nogle større virksomheder.76Der er i bemærkningerne til lovforslag nr.

L 117 anført, at ”langt hovedparten af indberetningerne foretages af revisorer/revisionshuse”77.

3.2.1.3 Udarbejdelse af årsrapport

Tages der udgangspunkt i ovenstående, vurderes det, at det for mikrovirksomheder i høj grad er revisor,

som assisterer med udarbejdelsen af årsrapporten. Grundlaget for denne vurdering er, at det kun er 8 % af

de 200.000 årsrapporter, som ERST modtager, hvor der ikke har været en revisor involveret. Hertil

foretages langt hovedparten af indberetningerne af årsrapporten af revisorer/revisionshuse. Det vurderes

derfor, at når revisor er involveret, og afgiver en påtegning på årsrapporten, vil det for mikrovirksomheder

også være revisor, der udarbejder denne og assistere med at indberette denne.

3.3 Effekten på informationsværdien

For at undersøge hvilken effekt de vedtagne ændringer i ÅRL, om lempelse af regnskabsmæssige krav for

mikrovirksomheder, er der nedenfor foretaget analyse af lempelserne hver især. Der er ved denne analyse

sammenholdt information fra forskellige kilder på de enkelte lempelser, for derigennem at udlede hvilken

effekt eventuel anvendelse af lempelserne vil få for informationsværdien af årsrapporten. Idet ændringerne

først kan anvendes, for regnskabsår der starter 1. januar 2016 eller senere, er der endnu ikke kendskab til

den faktiske effekt af ændringerne.

Der er som kilder til analysen anvendt informationer fra Folketingets bemærkninger til lovforlaget,

DAMVAD analysen, høringssvar og udførte interviews for at opnå et nuanceret indblik i effekten.

Der er i forbindelse med, at lovforslaget er sendt i høring modtaget 29 høringssvar, hvoraf 20 af disse havde

bemærkninger til lovforslaget. Der er af disse 20 udvalgt 4 høringssvar, som er anvendt til analysen, idet

disse er vurderet at være fra troværdige kilder samt at være tilstrækkeligt uddybende i deres svar. De

udvalgte høringssvar er fra Dansk Erhverv, Dansk Industri, Finansrådet og FSR – Danske Revisorer.
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3.3.1 Delvis ophævelse af krav om ledelsespåtegning (§ 9 a)

Forud for vedtagelse af lovforslaget stillede ÅRL § 9 krav om, at samtlige medlemmer af det ansvarlige

ledelsesorgan skulle underskrive ledelsespåtegning på tidspunktet for godkendelse af årsrapporten. I den

ledelsespåtegning erklærede det ansvarlige ledelsesorgan, at årsrapporten var aflagt i overensstemmelse

med lovgivningen og eventuelle krav i vedtægterne. Hertil erklærede de, at årsrapporten gav ”et retvisende

billede” af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Hvis virksomheden havde fravalgt

revision i henhold til ÅRL § 9, stk. 6, erklærede de også, hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne.

Som nævnt er der ved vedtagelse af lovforslaget indført ÅRL § 9 a, som omhandler en delvis ophævelse af

kravet om ledelsespåtegningen. Mulighed for at undlade ledelsespåtegning gælder for virksomheder, hvor

det ansvarlige ledelsesorgan på tidspunktet for godkendelse af årsrapporten kun består af ét medlem. Hvis

virksomheder har fravalgt revision i henhold til ÅRL § 9, stk. 6, og ledelsespåtegningen er undladt, skal det

oplyses i ledelsesberetningen, hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Folketingets bemærkninger til den delvise ophævelse af kravet om ledelsespåtegning er, at det kun er et

krav for børsnoterede virksomheder i henhold til EU’s direktiver. Hertil understeges det, at det fremgår

direkte af ÅRL § 8, at det ansvarlige ledelsesorgan har ansvaret for at aflægge en årsrapport, samt at denne

udarbejdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og eventuelle krav i vedtægterne.

Ledelsespåtegningen har derfor ingen juridisk betydning.78

I forbindelse med DAMVAD analyse er respondenterne blevet forespurgt om brug og værdi af specifikke

elementer i årsrapporten. Her er det erfaret, at ledelsespåtegningen rangerer lavest sammenholdt med

resultatopgørelse, balance, ledelsespåtegning og noter, hvorfor brugerne ikke tillægger denne stor værdi

eller anvender den i særlig høj grad.79

I forbindelse med lovforslagets er sendt i høring, har der været delte meninger, og Dansk Industri støtter

således forslaget, hvorimod Finansrådet, Danske Erhverv og FSR er modstandere af forslaget. Dansk

Industri lægger til grund for deres støtte, at de er enige i folketingets argumentation. Finansrådet lægger til

grund for deres modstand, at ledelsespåtegningen tydeliggør over for ledelsen selv samt for omverdenen,

at det er ledelsen og ikke revisor, som har ansvaret for årsrapporten. Hertil har Finansrådet vanskeligt ved

at se, at der skulle være tale om en reel lempelse. Dansk Erhverv lægger til grund for deres modstand, at de

har svært ved at se meningen med forslaget og mener, at ledelsens påtegning af regnskabet har stor

signalværdi. FSR lægger til grund for deres modstand, at lempelsen er uden reel substans, samt at den

forekommer unødig, da omkostninger forbundet med ledelsespåtegningen er minimale. Hertil mener FSR,
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at ledelsespåtegningen retter erklæringsafgiverens opmærksomhed mod, at ledelsen har ansvaret for

årsrapporten, og at revisor desuden har behov for dokumentation for ledelsen har godkendt

årsrapporten.80

I forbindelse med mine interviews af regnskabsbrugerne og revisor har ledelsespåtegningen ikke været

noget, som regnskabsbrugerne har tillagt særlig værdi. Revisor har derimod en klar holdning, som besår i,

at ledelsen skal skrive under på regnskabet, da det er dem, der aflægger det. Revisor understreger hertil, at

han ikke vil bryde sig om at underskrive et regnskab, ledelsen ikke har underskrevet. Argumentationen er

den samme som fra Finansrådet og FSR om, at det er vigtig for regnskabslæser at se, at ledelsen har

underskrevet regnskabet og står inde, for at regnskabet giver ”et retvisende billede”.

På bagrund af ovenstående er det min vurdering, at undladelse af ledelsespåtegning ikke nødvendigvis vil

have væsentlig indvirkning på informationsværdien af årsrapporten for brugeren. Det vurderes imidlertid

væsentligt for regnskabsproducenten og revisor, idet ledelsespåtegningen tydeliggør, at det er ledelsen,

som har ansvaret for aflæggelse af årsrapporten.

3.3.2 Undtagelser for mikrovirksomheder (§ 22 a og 22 b)

Forud for vedtagelse af lovforslaget stillede ÅRL krav om, at mindre virksomheder aflagde årsrapport efter

bestemmelserne for regnskabsklasse B. Med vedtagelse af lovforslaget er der, som tidligere nævnt, indført

betegnelsen mikrovirksomheder, som er små virksomheder i regnskabsklasse B, der overholder betingelser

i ÅRL § 22 a, og derved må undlade oplysninger anført i ÅRL § 22 b. Der er nedenfor analyseret på de

oplysninger som kan undladelse i henhold til ÅRL § 22 b samt konsekvenserne herved.

3.3.2.1 Anvendt regnskabspraksis

Forud for vedtagelse af lovforslaget stillede ÅRL § 53 krav om, at der i årsrapporten var redegjort for de

indregningsmetoder og målegrundlag, der var anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse, noter og

ledelsesberetning. Hertil skulle det fremgå, hvilken regnskabsklasse virksomheden aflagde årsrapport efter,

samt hvilken valuta og dagskurs årsrapporten var aflagt i, hvis det var andet end danske kroner eller euro.

Som nævnt har mikrovirksomheder mulighed for at undlade redegørelse for anvendt regnskabspraksis, og

kan således undlade oplysninger om indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt i årsrapporten.

I forbindelse med DAMVAD analysen er respondenterne blevet forespurgt om brug og værdi af

noteoplysninger i årsrapporten for mikrovirksomheder. Her er det erfaret, at anvendt regnskabspraksis

rangerer næstlavest sammenholdt med noter med beskrivelse af aktivers værdi, langfristet gæld, der

forfalder efter mere end 5 år og oplysninger om navn og hjemsted for den mindste regnskabsaflæggende i
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koncernen. Brugerne tillægger således ikke anvendt regnskabspraksis stor værdi eller anvender denne i

særlig høj grad set i den sammenhæng.81

I forbindelse med lovforslagets er sendt i høring har der været delte meninger. Dansk Industri mener ikke at

der er behov for anvendt regnskabspraksis for virksomheder i regnskabsklasse B, idet de mener, det bør

være tilstrækkeligt og oplyse, at regnskabet er aflagt i henhold til ÅRL.82 Blandt Finansrådet, Dansk Erhverv

og FSR er der enighed om, at årsrapporten vil være mindre informativ for regnskabsbrugeren, hvis anvendt

regnskabspraksis udelades. Finansrådet lægger til grund, at regnskabsbrugeren ikke har mulighed for at få

indsigt i, hvilke principper og fremgangsmåder der er anvendt ved opgørelse af regnskabsposterne og

mener, at årsrapporten derfor er uanvendelig til kreditvurderingsformål.83 Dansk Erhverv mener, det vil

være uheldigt at undlade anvendt regnskabspraksis, idet denne er en overordnet ”læsevejledning” til brug

for regnskabslæserens forståelse af principperne for aflæggelsen af regnskabet. Hertil mener Dansk

Erhverv, at undladelse af anvendt regnskabspraksis vil gøre det vanskeligere for brugeren at tolke

regnskabets indhold, samt at det vil øge risikoen for, at årsrapporten ikke giver ”et retvisende billede” for

regnskabsbrugeren.84 FSR mener, at oplysninger om anvendt regnskabspraksis og væsentlige skøn er

nødvendige for at årsrapporten kan forstås og fortolkes korrekt. Hertil mener FSR også, at anvendt

regnskabspraksis på væsentlige områder typisk er nødvendige for, at årsrapporten giver ”et retvisende

billede”.85

Det forstås således, at Dansk Erhverv og FSR mener, at undladelse af anvendt regnskabspraksis kan

medføre, at årsrapporten ikke overholder generalklausulen i ÅRL om ”et retvisende billede”. Dette vurderes

at være en overfortolkning, idet folketinget ikke ville forslå en lovændring, som var i strid med det

fundamentale i ÅRL.

I forbindelse med mine interviews af regnskabsbrugerne og revisor har anvendt regnskabspraksis ikke

været noget, som regnskabsbrugerne har tillagt særlig værdi. Revisor har derimod den holdning, at han ikke

kan underskrive et regnskab uden anvendt regnskabspraksis. Han mener, at disse oplysninger skal gives,

”således at regnskabslæseren trods alt kan få en vis forståelse, når de kigger regnskabet igennem med

hvilket set-up og hvilke regler, der ligger til grund for regnskabsudarbejdelsen”.

På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at undladelse af anvendt regnskabspraksis vil påvirke

informationsværdien af årsrapporten for brugerne væsentligt på trods af, at de ikke selv vurdere det.
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Baggrunden for denne vurdering er, at det kan være centralt for regnskabsbrugeren at vide, hvordan visse

poster er opgjort, da dette kan have væsentlig indvirkning på fortolkning af årsrapporten.

3.3.2.2 Gæld der forfalder efter mere end 5 år

Forud for vedtagelse af loveforslaget stillede ÅRL § 63 krav om, at der i årsrapporten var oplyst om den

samlede gæld, som forfaldt til betaling mere ende 5 år efter balancetidspunktet.

Som nævnt har mikrovirksomheder mulighed for at undlade oplysninger om langfristet gæld, der forfalder

til betaling efter mere end 5 år efter balancetidspunktet.

I forbindelse med DAMVAD analysen er respondenterne blevet forespurgt om brug og værdi af

noteoplysninger i årsrapporten for mikrovirksomheder. Her er det erfaret, at langfristet gæld, der forfalder

efter mere end 5 år, er blandt de mest betydningsfulde noteoplysninger sammenholdt med noter med

beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, beskrivelse af aktivers værdi og oplysninger om navn og hjemsted

for den mindste regnskabsaflæggende i koncernen. Brugerne tillægger således oplysninger om langfristet

gæld, der forfalder efter mere end 5 år højt i forhold til de noter, der sammenlignes med, men samlet

vurderes både brug og værdi at være omkring 3 ud af 5, hvilket er relativt lavet.86

I forbindelse med at lovforslaget er sendt i høring har kun FSR haft indsigelser hertil. FSR kan ikke støtte

forslaget, men anfører ikke en begrundelse, men henviser til DAMVAD analysens oplysninger ovenfor, om

at brugerne mener, denne oplysning er blandt de mest betydningsfulde.

På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at undladelse af oplysninger om langfristet gæld, der

forfalder efter mere end 5 år, ikke væsentligt vil påvirke informationsværdien af årsrapporten for brugeren.

Det vurderes at være en oplysning, som bruges i begrænset omfang, og at den tillægges begrænset værdi af

brugeren.

3.3.2.3 Delvis fritagelse for særlige poster

Som følge af vedtagelse af lovforslaget stiller ÅRL § 67 a nu bl.a. krav om, at der i årsrapporten oplyses om

størrelsen og arten af indtægts- og omkostningsposter, som er særlige grundet deres størrelse eller art.

Herunder skal der gives oplysninger om tilbageførsler af nedskrivninger samt overnormale nedskrivninger

på omsætningsaktiver.

Som nævnt har mikrovirksomheder mulighed for at undlade disse oplysninger om særlige poster.

I forbindelse med at lovforslaget er sendt i høring, har der været enighed blandt Finansrådet, Dansk Erhverv

og FSR om, at det kan medføre undladelse af væsentlige forhold i årsrapporten. Finansrådet lægger til
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grund, at der i de fleste tilfælde ikke vil være særlige poster, hvorfor der i de tilfælde, hvor der er særlige

forhold, vil det sandsynligvis være relevant at medtage i en kreditvurdering. Hertil lægger Finansrådet til

grund, at eventuelle nedskrivninger eller tilbageførsler heraf på omsætningsaktiver vil være relevante at

medtage i en kreditvurdering.87 Dansk Erhverv lægger til grund, at karakteren af særlige poster, er at det er

indtrufne begivenheder eller særlige poster, som regnskabsbrugeren vil have gavn af at kende til, når de

læser årsrapporten.88 FSR lægger som Dansk Erhverv til grund, at det er indtægter og omkostninger, som

grundet størrelse eller art er atypiske for virksomheden, og antyder derved, at det vil være relevant for

regnskabsbrugeren. Hertil lægger FSR til grund, at nedskrivninger eller tilbageførsler heraf er relevant for,

at regnskabsbrugeren kan forholde sig til de beløb, et aktiv er opført til i regnskabet.89

På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at undladelse af oplysninger om særlige poster kan

påvirke informationsværdien af årsrapporten væsentligt for brugeren. Dette bygges på, at det tidligere er

udledt, at långivere og leverandører er de væsentligste regnskabsbrugere, og de anvender årsrapporten til

kreditvurdering. Derfor vurderes det at være uhensigtsmæssigt, at mikrovirksomheder har mulighed for at

undlade oplysninger om særlige poster, herunder især nedskrivninger og tilbageførsel heraf på aktiver, som

kan have væsentlig indvirkning på kreditvurderingen.

3.3.2.4 Gennemsnitlige antal beskæftigede

Som følge af vedtagelse af lovforslaget stiller ÅRL § 68 nu krav om, at der i årsrapporten skal angives det

gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret.

Som nævnt har mikrovirksomheder mulighed for at undlade disse oplysninger om særlige poster.

I forbindelse med DAMVAD analysen er respondenterne blevet forespurgt, hvilken værdi oplysninger om

det gennemsnitlige antal ansatte i virksomheden vil have. Her er det erfaret, at 50 % af brugerne af

årsrapporter fra mikrovirksomheder vurderer, at oplysninger om gennemsnitligt antal ansatte har stor eller

meget stor værdi.90

I forbindelse med at lovforslaget er sendt i høring har der været enighed mellem Dansk Erhverv og FSR om,

at det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede bør oplyses. Dansk Erhverv lægger til grund, at det

indikerer virksomhedens beskæftigelsessituation, samt at tallet indgår i beregning af flere nøgletal, og

derfor ikke er uden betydning. FSR anfører ikke en begrundelse, men henviser til DAMVAD analysen

87 Høringsvar, Finansrådet – Side 6
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ovenfor, om at brugerne tillægger oplysninger om antal ansatte stor eller meget stor værdi. Hertil anfører

FSR, at det er simpelt at oplyse antal ansatte, hvorfor de ikke mener, at dette bør undlades.

På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at undladelse af oplysninger om det gennemsnitlige

antal beskæftigede kan påvirke informationsværdien af årsrapporten for brugeren, da de tillægger denne

oplysning stor værdi. Hertil er det simpelt at beregne og anføre, hvorfor det bør medtages.

3.3.2.5 Fritagelse for krav om yderligere oplysninger

Forud for vedtagelse af lovforslaget stillede ÅRL § 11, stk. 2 og 3, krav om, at årsrapporten skulle give

yderligere oplysninger eller fravige, hvis ÅRL ikke var tilstrækkeligt til at give ”et retvisende billede”.

Som nævnt har mikrovirksomheder mulighed for og undlade at give yderligere oplysninger og undlade at

fravige ÅRL på trods af, at det medfører, at årsrapporten ikke giver ”et retvisende billede”.

I forbindelse med at lovforslaget er sendt i høring har der været enighed blandt Finansrådet og FSR om, at

undladelse af disse oplysninger vil medføre en større usikkerhed for regnskabsbrugeren. Finansrådet

lægger til grund, at man som regnskabsbruger ikke vil kunne være sikker på, om alle væsentlige forhold er

medtaget i årsrapporten, hvilket medfører en større risiko ved kreditvurdering.91 FSR lægger til grund, at

der er en risiko for, at virksomhedernes ledelse ikke giver de nødvendige yderligere oplysninger, der gør, at

årsrapporten giver et retvisende billede. Hertil mener FSR undladelse, at disse oplysninger vil stride imod

generalklausulen om ”et retvisende billede” i ÅRL § 11 samt de grundlæggende kvalitetskrav i ÅRL § 12.92

På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at undladelse af yderligere oplysninger samt undladelse

af fravigelse fra loven vil påvirke informationsværdien af årsrapporten for brugeren væsentligt. Baggrunden

for denne vurdering er, at undladelse af disse oplysninger eller undladelse for fravigelse kan medføre

manglende validitet af årsrapporten, idet der er usikkerhed om fuldstændigheden af oplysningerne. Idet

validitet og fuldstændighed er fundamentale kvalitative egenskaber i begrebsrammen er jeg i nogen grad

enig med FSR i, at dette strider imod ÅRL § 12 og derved generalklausulen ”et retvisende billede”.

Imidlertid er jeg af den overbevisning, at Folketinget ikke ville fremsætte et lovforslag og få dette vedtaget,

hvis dette var i uoverensstemmelse med begrebsrammen som ÅRL bygger på.

3.3.3 Delkonklusion

Det kan på baggrund af ovenstående analyse af lempelserne hver især udledes, at anvendes disse vil det

forringe informationsværdien af årsrapporten væsentligt. Baggrunden for dette er, at hvis anvendt

regnskabspraksis undlades, har regnskabsbruger ingen oplysninger om, hvordan posterne i årsrapporten er

91 Høringsvar, Finansrådet – Side 5
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opgjort. Hvis der samtidig er undladt oplysninger om op- og nedskrivninger på omsætningsaktiver samt

undladt yderligere oplysninger, som bidrager til ”et retvisende billede”, vil årsrapportens funktion som

beslutningsgrundlag være væsentligt forringet. Det vil især ramme de primære regnskabsbrugere i form af

långivere og leverandører, da disse anvender årsrapporten til kreditvurdering, og oplysninger om

indregning samt værdiregulering af aktiver er centralt for vurdering af soliditet. Hvis der undlades oplysning

om gennemsnitlige antal beskæftigede, vil dette også forringe informationsværdien, da brugerne tillægger

denne oplysning stor værdi. Hvis der undlades ledelsespåtegning og langfristet gæld, der forfalder efter

mere end 5 år, er dette ikke noget, som umiddelbart vil påvirke informationsværdien væsentligt.

3.4 Effekten på de administrative byrder

Der er forud for fremsættelse af lovforslaget foretaget de såkaldte AMVAB-målinger, som måler de

administrative byrder for virksomhederne. Af disse målinger fremgår det, at der ved fuld udnyttelse af

lempelserne i lovforslaget vil kunne opnås årlige besparelser ved lettelse af de administrative byrder på

835,8 mio. kr. årlig. Folketinget forventer imidlertid kun at kunne spare ca. 300 mio. kr. årligt. Ses der

nærmere på AMVAB-målingerne fremgår det, at der forventes en besparelse på 192,9 mio. kr. årligt ved

delvis ophævelse af kravet om ledelsesberetning. Hertil fremgår det, at der forventes en besparelse på

85,1 mio. kr. årligt ved indførsel af reducerede krav for mikrovirksomheder.93

For at undersøge hvilken effekt lempelserne i lovforslaget, som påvirker mikrovirksomheder faktisk får, er

der nedenfor foretaget analyse af lempelserne hver især. Der er ved denne i analyse i lighed med ovenfor

sammenholdt informationer fra Folketingets bemærkninger til lovforlaget, DAMVAD analysen, høringssvar

og udførte interviews for at opnå et nuanceret indblik i effekten. Kilderne har imidlertid udtalt sig mere

generelt, når det kommer til effekten på de administrative byrder i forhold til informationsværdien. Disse

generelle udtalelser vil blive sammenholdt med en vurdering af effekten på udarbejdelse af årsrapporten

for på den måde at udlede den faktiske påvirkning.

Indledningsvis henføres opmærksomheden på tidligere afsnit om revisors rolle, hvoraf det er erfaret, at

revisor i langt hovedparten af mikrovirksomheder er involveret i udarbejdelsen af årsrapporten. Det vil

således i høj grad være gennem besparelser på revisors honorar, at effekten af de reducerede krav for

mikrovirksomheder skal udmønte sig. Det er imidlertid i forbindelse med interview af revisor oplyst, at

honoraret ikke vil ændre sig som følge af de reducerede krav, da der er tale om noter der, når de er lavet

første gang, hurtigt kan opdateres. På baggrund af dette vurderes effekten på de administrative byrder ved

anvendelse af de reducerede krav at være begrænsede for de mikrovirksomheder, som assisteres af en

revisor med udarbejdelse af årsrapporten.
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Hertil er det som tidligere nævnt i forbindelse med DAMVAD analysen konkluderet, at de reducerede krav

til virksomhederne i stedet for at lempe byrden, bare flytter byrden til regnskabsbrugerne. Dette som følge

af at regnskabsbrugerne fortsat har behov for oplysningerne, som i stedet skal findes andre steder. Det er

hertil antydet, at kreditinstitutter formegentlig vil bede virksomhederne om oplysningerne alligevel, og de

derfor stadig skal udarbejdes.94 På baggrund af dette vurderes effekten på de administrative byder at kunne

være kortsigtede, da oplysningerne, der undlades, skal produceres alligevel, hvilket også er oplyst ved

interview med revisor. Dette er yderligere oplyst i forbindelse med at lovforslaget har været i høring, hvor

Dansk Erhverv og Finansrådet har anført, at virksomhederne vil blive mødt med krav om de pågældende

oplysninger, som er undladt. Det kan således også betyde yderligere byrder, hvis revisor assisterer med

udarbejdelse af årsrapporten, og oplysningerne alligevel skal produceres, idet revisor vil skulle honoreres

for det ekstra arbejde.

3.4.1 Delvis ophævelse af krav om ledelsespåtegning (§ 9 a)

Ledelsespåtegningen er som tidligere nævnt en erklæring, hvor ledelsen bekræfter, at årsrapporten er

aflagt i overensstemmelse med lovgivningen samt eventuelle krav, og at denne giver ”et retvisende

billede”. Der er i høj grad tale om en standardiseret tekst, idet det er de samme oplysninger, som gives

hvert år, og de samme oplysninger som gives på tværs af virksomheder. Hertil er der ikke tale om at noget

arbejde kan undlades, det er blot dokumentationen i form af ledelsespåtegningen, som kan undlades.

Ledelsen har således stadig ansvaret for aflæggelse af årsrapporten, og indberetning af årsrapporten til

ERST anses således som ledelsesmedlemmets godkendelse af årsrapporten.

I forbindelse med lovforslagets er sendt i høring, har Finansrådet og FSR udtalt sig om lempelsen ved at

undlade ledelsespåtegning. Finansrådet anfører således, at de har svært ved at se at der skulle være tale

om en reel lempelse for virksomhederne. FSR anfører, at de mener, at lempelsen er uden reel substans og

forekommer dem helt unødig, da omkostningerne forbundet med afgivelse af ledelsespåtegningen er

ganske minimale. Hertil anfører FSR, at revisor har behov for dokumentation for, at ledelsen har godkendt

årsrapporten.

I forbindelse med mit interview med revisor har han som tidligere nævnt anført, at han ikke vil bryde sig om

at underskrive et regnskab, som ledelsen ikke har underskrevet. Virksomhederne kan således møde krav fra

revisor om, at de skal underskrive regnskabet, for at revisor kan underskrive det.

På baggrund af ovenstående vurderes det ikke, at lempelsen vil medføre en egentlig besparelse eller lette

de administrative byrder for virksomhederne. Baggrunden herfor er, at ledelsen fortsat skal godkende
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regnskabet, og arbejdet således er uændret, og det kun er den standardiserede påtegning i regnskabet,

som kan undlades. Herved vurderes der ikke at kunne opnås en besparelse på 192,9 mio. kr. årligt, som der

er lagt op til i AMVAB-målingerne i lovforslaget. Folketinget forventer imidlertid kun 70 % vil udnytte

lempelsen, hvorfor det reelt kun er 135,0 mio. kr. årligt ud af de forventede 300 mio. kr. årligt.95

3.4.2 Undtagelser for mikrovirksomheder (§ 22 a og 22 b)

I forbindelse med at lovforslaget er sendt i høring, har der generelt været enighed om, at der er behov for

at reducere virksomhedernes administrative byrder. Der er imidlertid uenighed om, hvorvidt de forslåede

lempelser medfører faktiske besparelser for virksomhederne. Dansk Industri anfører således, at de mener,

der er tale om et velafbalanceret forslag, der skaber en række administrative lempelser. Dansk Erhverv og

FSR mener imidlertid, at lempelserne forringer regnskaberne væsentligt, og at de har svært ved at se, at de

forslåede ændringer medfører reelle lempelser for virksomhederne. 96

3.4.2.1 Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er som nævnt en redegørelse for de indregningsmetoder og målegrundlag, der

er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning. Det har før været krav, at

oplysninger herom skulle være i årsrapporten, hvorfor det er en redegørelse, der udarbejdet, og som regel

er uændret fra år til år. Der er således tale om oplysninger, der eksisterer, som virksomhederne blot kan

undlade at vise i årsrapporten.

På baggrund af ovenstående vurderes det ikke, at lempelsen vil medføre en egentlig besparelse eller lette

de administrative byrder for virksomheden. Baggrund herfor er, at redegørelse er udarbejdet og eksisterer,

men blot kan undlades i årsrapporten, hvilket ikke vurderes at give nogen besparelse.

3.4.2.2 Langfristet gæld, der forfalder efter mere end 5 år

Langfristet gæld, der forfalder efter mere end 5 år, er en noteoplysning, som med udgangspunkt i

amortisationsplan, vil være ganske let at tilvejebringe og præsentere i årsrapporten. Hvis der ikke foreligger

en amortisationsplan, vil det fortsat være en oplysning, som er relativt let at beregne. Dette vil imidlertid

formegentlig tage en virksomhed længere tid at opgøre, da de formegentligt vil skulle undersøge, hvordan

det opgøres.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at lempelsen vil medføre en lille besparelse eller lette de

administrative byrder lidt, men det vil være ganske begrænset.
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3.4.2.3 Delvis fritagelse for særlige poster

Oplysninger om særlige poster, herunder nedskrivninger eller tilbageførsel heraf på omsætningsaktiver, vil

være en noteoplysning, som relativt let kan opgøres, da disse er kendetegnet ved at være særlige. Der vil i

henhold til Finansrådet i de fleste tilfælde ikke være særlige poster at oplyse om, hvorfor undtagelsen ikke

vil påvirke særlige mange virksomheder.97

På baggrund af ovenstående vurderes det ikke, at lempelsen vil medføre en egentlig besparelse eller lette

de administrative byrder for virksomheden. Baggrunden herfor er, at det er ganske få virksomheder, der vil

skulle oplyse om dette, og at disse idet de er særlige vil være kendte og simple at noteoplyse.

3.4.2.4 Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede

Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede er en noteoplysning, som let kan beregnes på baggrund af

oplysninger om ATP bidrag fra lønsystem, bogføring eller SKAT. Dette kræver, at virksomheden kender til

princippet for beregningen, hvilket imidlertid let kan slås op på internettet.

På baggrund af ovenstående vurderes det ikke, at lempelsen vil medføre en egentlig besparelse eller lette

de administrative byrder for virksomheden. Baggrunden herfor er, at der er tale om en simpel beregning,

som på trods af manglende kendskab til princippet for beregning vil kunne findes relativt nemt.

3.4.2.5 Fritagelse for krav om yderligere oplysninger

Hvad angår fritagelsen for at give yderligere oplysninger eller fravige ÅRL, hvis den ikke er tilstrækkeligt til

at give ”et retvisende billede”, er svær at vurdere effekten af på de administrative byrder. Det antages, at

det er meget få mikrovirksomheder, hvor det er nødvendigt at give yderligere oplysninger eller fravige ÅRL,

for at årsrapporten giver ”et retvisende billede”. Som følge heraf er det min vurdering, at denne lempelse

generelt vil påvirke de administrative byrder meget lidt, da det er få særtilfælde, hvor det er relevant.

3.4.2.6 Sammenfatning

På baggrund af ovenstående vurderes det ikke, at undtagelserne for mikrovirksomheder vil medføre en

egentlig mærkbar besparelse eller lette de administrative byder for virksomhederne. Dette er imidlertid

subjektivt, men underbygges af Dansk Erhverv og FSR, som også har svært ved at se, at lempelserne

medfører reelle lempelser for virksomhederne, som nævnt indledningsvis. Det kan hertil underbygges af

interview med revisor, som udtaler, at når regnskabet er lavet én gang, er det meget begrænset, hvor

meget arbejde der er i de noteoplysninger, som kan undlades. Herved vurderes der ikke, at kunne opnås en
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besparelse på 85,1 mio. kr. årligt, som der er lagt op til i AMVAB-målingerne i lovforslaget. Folketinget

forventer imidlertid også kun 70 % vil udnytte lempelsesmulighederne for mikrovirksomheder, hvorfor det

reelt kun er 59,6 mio. kr. årligt ud af de forventede 300 mio. kr. årligt.98

3.4.3 Delkonklusion

Det kan på baggrund af ovenstående analyse af lempelserne udledes, at effekten på de administrative

byrder ved anvendelse af lempelserne vil være meget begrænsede. Baggrunden for dette er, at de

oplysninger, som kan undlades enten er standardiserede tekster, forholdsvis simple noter eller særlige

oplysninger, som kun finder anvendelse for få mikrovirksomheder. De standardiserede tekster kræver

begrænset tilpasning fra år til år, og er derfor ikke voldsomt tidskrævende og byrdefuldt. De simple noter

kræver, at man sætter sig ind i det første gang, men kan rimelig let opgøres. Oplysninger om særlige poster

og yderligere oplysninger er det ganske få mikrovirksomheder, som vil have i deres årsrapport, hvorfor det

er ganske få der vil kunne udelade disse. Hertil kommer, at det for mikrovirksomheder i høj grad er revisor,

som assisterer med udarbejdelse af årsrapporten. Det er således gennem besparelser i honoraret for

assistance at lettelserne af de administrative byrder skal komme, hvilket er oplyst ved interview ikke bliver

tilfældet, idet deres arbejde stort set er det samme. Det er således svært at se, at lempelserne skal medføre

reelle besparelser.
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4 Diskussion

Der vil i dette afsnit blive fremlagt argumenter for og imod de mulige undtagelser for at vurdere, hvorvidt

argumenterne for undtagelserne kan opveje forringelsen af informationsværdien af årsrapporten.

Ledelsespåtegningen er en formalitet, da ledelsen uanset hvad er juridisk ansvarlig for at aflægge en

årsrapport i henhold til ÅRL § 8, stk. 2, hvorfor denne er overflødig. Ledelsespåtegningen er imidlertid med

til, at synliggøre ansvarsfordelingen over for ledelsen, når de aflægger årsrapporten, og fungere hertil som

fysisk dokumentation for ledelsens godkendelse af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis er for mikrovirksomheder en formalitet, idet betingelserne for at anvende

undtagelserne i henhold til ÅRL § 22 a, stk. 3 og 22 b, stk. 3, medfører, at alle aktiver og forpligtelser skal

måles til kostpris, hvorfor denne oplysning er overflødig. Anvendt regnskabspraksis er imidlertid

regnskabsbrugerens ”læsevejledning” til årsrapporten, og det vil påvirke informationsværdien af

årsrapporten væsentligt, hvis denne udelades.

Langfristet gæld, som forfalder til betalinger efter mere end 5 år, er en formalitet, idet banken kan kræve

gælden indfriet til enhver tid, hvorfor denne oplysning er overflødig.99 Langfristet gæld, som forfalder til

betaling efter mere end 5 år, bidrager med nyttig information til regnskabsbrugeren om virksomhedens

langefristede gældsforpligtelser.

Der vil i de fleste tilfælde ikke være særlige poster at oplyse om,100 hvorfor krav herom vil medføre øgede

administrative byrder, da forholdet sjældent er relevant. Oplysninger om særlige poster er væsentlige for

informationsværdien, netop fordi de er særlige, og derved vil have relevans for regnskabsbrugeren ved

anvendelse af årsrapporten til beslutningsformål.

Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede er for mikrovirksomheder en unødig oplysning grundet deres

størrelse, og pålægger unødige administrative byrder, da beregning af oplysningen kræver kendskab til

metoden herfor. Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede er for regnskabsbrugeren en væsentlig

oplysning som tillægges høj værdi.101

Yderligere oplysninger end bestemmelserne i ÅRL eller fravigelse fra bestemmelserne i ÅRL for at bidrage til

”et retvisende billede” er en formalitet, idet mikrovirksomheder i henhold til EU-direktiv 2013/34/EU pr.
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definition anses som retvisende.102 Hvis yderligere oplysninger end bestemmelserne i ÅRL eller fravigelse

fra bestemmelserne i ÅRL undlades, vil dette stride mod generalklausulen om ”et retvisende billede” i

henhold til ÅRL § 11 samt de grundlæggende kvalitetskrav i henhold til ÅRL § 12.103

Der er ovenfor fremført argumenter for og imod de enkelte mulige undtagelser for mikrovirksomheder. Der

forstås herved, at der kan fremføres gode argmenter for at undlade oplysningerne, men det vurderes

imidlertid fortsat at den reelle lempelse, af den administrative byrde er meget begrænset set i forhold til

forringelsen af informationsværdien for regnskabsbrugeren.

5 Konklusion

Informationsværdien af årsrapporten for brugeren er i medfør af de vedtagne lempelser for mindre

virksomheder i ÅRL væsentligt forringet, idet ændringerne tillader undladelse af oplysninger, som er

væsentlige for brugeren. Hertil er den administrative byrde for producenten af årsrapporten nærmest

uændret på trods af de vedtagne lempelser.

Årsrapportens formål består i at kommunikere regnskabsinformation, som giver ”et retvisende billede” af

virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Denne regnskabsinformation skal støtte

regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger om ressourceallokering, og skal således oplyse om

forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne.

Kredsen af primære regnskabsbrugere af årsrapporten fremgår i teorien af koalitionsmodellen, men for

mindre virksomheder i praksis kan kredsen indsnævres til at bestå af kreditinstitutter og leverandører.

Dette skyldes, at de øvrige primære regnskabsbrugere i koalitionsmodellen i praksis ikke anvender

årsrapporten for mikrovirksomheder til samme formål som for større virksomheder.

Kreditinstitutter og leverandører har begge behov for informationer til at foretage kreditvurdering, og

anvender til det formål bl.a. årsrapporten til prognoseopgaven. Dette skyldes, at de anvender

informationerne til at vurdere mikrovirksomhedernes evne til at tjene penge samt deres soliditet, hvilket

sammenfattes til en vurdering af deres evne til at betale de skyldige beløb i fremtiden.

Ændringerne i ÅRL medfører en række lempelser af regnskabsreglerne for mindre virksomheder, herunder

indførsel af begrebet mikrovirksomheder, der består af små virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheder, der opfylder betingelserne for mikrovirksomheder, har mulighed for at anvende en række
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103 Høringsvar, FSR - Danske Revisorer – Side 8
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undtagelser, og kan derved undlade anvendt regnskabspraksis, udvalgte noter samt yderligere oplysninger.

Herudover indføres der mulighed for at undlade ledelsespåtegning, hvis ledelsen består af ét medlem.

Anvendes undtagelser for mikrovirksomheder ved udarbejdelse af årsrapporten vil det medføre, at

informationsværdien af denne er væsentligt forringet. Dette som følge af, at der herved undlades

væsentlige oplysninger for regnskabsbrugerne, der er nødvendige for, at årsrapporten lever op til sit formål

om at støtte regnskabsbrugeren i deres økonomiske beslutninger om ressourceallokering.

Anvendes undtagelser for mikrovirksomheder ved udarbejdelse af årsrapporten vil det have en meget

begrænset effekt på de administrative byrder. Dette som følge af, at de oplysninger, som kan undlades, i

høj grad er standardiserede tekster, som kræver minimal tilpasning fra år til år, og derfor ikke er

tidskrævende at udarbejde. Hertil er det for mikrovirksomheder i langt hovedparten af tilfældene revisor,

som assisterer med udarbejdelse af årsrapporten. Som følge heraf skal virksomhedens lettelser af de

administrative byder komme fra revisors honorar, hvilket vurderes usandsynligt, idet deres tidsforbrug stort

set er uændret.

6 Perspektivering

Efter ovenstående analyse står jeg tilbage med en tanke om, at der må være en bedre måde at lette de

administrative byrder for mindre virksomheder, uden det forringer årsrapportens informationsværdi i det

omfang, som de vedtagne ændringer gør.

Det er i forbindelse med gennemgang af høringssvar erfaret, at der i den forbindelse er taget initiativ af

Finansrådet, Dansk Industri, Dansk Erhverv og FSR til at udarbejde det de kalder en standardårsrapport.

”Dette initiativ er tænkt som en skabelon, som små virksomheder kan anvende, når de udarbejder deres

årsrapport. Det er hensigten at standardmodellen skal indeholde så meget information, at årsrapporterne

reelt kan bruges af banker, samarbejdsparter og andre, der ønsker overblik over virksomhedens

økonomi.”104

Hvis dette initiativ bliver en realitet, vil det for alvor kunne medvirke til lempelse af de administrative

byrder for mindre virksomheder, idet virksomhederne formegentlig selv i højere grad vil udarbejde deres

årsrapport. Det vil medføre en mindre grad af involvering af revisor ved udarbejdelse af årsrapporten, og

derved et lavere honorar for virksomhederne. Hertil vil det formegentlig medvirke til nogle langt mere

informative regnskaber for mindre virksomheder, som i endnu højere grad er sammenlignelige.

104 Høringsvar, FSR - Danske Revisorer – Side 10
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En sådan standardårsrapport vil dog ikke kunne overflødiggøre en revisor helt, idet der fortsat vil være

behov for assistance fra en revisor til de mere specifikke og specielle ting. Det er således i forbindelse med

interviewet af revisor oplyst, at han godt kunne forestille sig, i takt med at årsrapporten bliver nemmere at

lave vil revisoren kun assistere med skatten. Det forstås herved også, at han forventer, i takt med det bliver

nemmere at udarbejde årsrapporten vil flere af de 120.000 virksomheder som har mulighed for det

fravælge revision, og selv lave årsrapporten.
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Bilag 1: Referat af interview med Kreditkonsulent Jesper Pilgaard, Fynske Bank A/S

Vil du indledningsvist beskrive din professionelle og uddannelsesmæssige baggrund samt din nuværende
stilling og arbejdsopgaver?

Jeg har læst økonomi på universitetet, Cand.Oecon., hvorefter jeg har været ansat i en virksomhed, der
hedder Leasing Fyn Bank A/S, hvor jeg de sidste år sad i en kreditafdeling og var kreditkonsulent. Jeg
foretog primært regnskabsanalyser samt havde med nødlidende kunder at gøre. Jeg har nu været i Fynske
Bank A/S siden august 2015, hvor jeg også sidder som kreditkonsulent på kreditkontoret. Her er det
primært kreditvurdering af diverse forskellige kunder dog primært erhvervskunder.

Hvordan er størrelsen på jeres kunder? Er det typisk mindre eller større virksomheder?

Vi har nok flest små og mellemstore erhvervskunder. Vi er jo en lokalbank forstået ved, at det er ved
kirketårnsprincippet1, hvorfor det skal være kunder i vores nærområde, da det er det vi ved noget om, og
det er det vi er gode til.

Hvordan er den overordnede proces, når du foretager kreditvurdering af et selskab?

Det er rådgiverne, som laver indstilling og laver nogle kreditvurderinger. Hvis de støder på afvigelser eller
engagementer, som er ud over deres beføjelser, så videregives disse til kreditkontoret, hvor det er mig og
mine kollegaer, som får lov at kigge på det.

Hvor store kreditter har de lokale rådgivere beføjelse til at udstede?

Vi ser rimelig mange engagementer hos os. Det er også de små engagementer, vi ser en del af. Når vi
kreditvurderer, så har rådgiverne typisk haft en snak med kunden, og vi har fortaget opfølgning på dette,
hvor regnskabet kun er en del af det materialer, vi har til at kreditvurdere. Dette er lidt i modsætning til det
job, jeg havde før i Leasing Fyn, for der på leasingdelen, der er det ikke altid, du har kontakt med kunderne.
Jeg sad meget med noget, der hedder forhandlerleasing, hvor det er forhandlerne for erhvervskunder, som
man har kontakten med, hvor man faktisk kun har et regnskab at kreditvurdere ud fra. Så det er lidt to
forskellige situationer, jeg har været ude for. I den aktuelle verden, der vil jeg bede om oplysninger, til jeg
er tilpas med det vidensniveau jer har. Dette var ikke en mulighed i mit tidligere job, hvor jeg måtte stille
mig tilfreds med de oplysninger, jeg havde.

Var det da ud for et forsigtighedsprincip?

Det er to forskellige produkter. I leasing har du aktivet og udbetalingen, hvorfor det var en kalkuleret risiko.
Hvor man på bankprodukterne er tættere på kunden og har en tættere dialog, hvorfor man nogle gange
ryger ud i en lidt større risiko, selvom man selvfølgelig tager de sikkerheder man kan få.

Hvilke materialer plejer i at indhentet kunden?

I forhold til i banken vil det være en årsrapport, periode/kvartalsrapport og noget budgetmateriale. Hertil
skal vi have nogle informationer, så vi kan vurdere de væsentlige aktiver, de har. Det kan være ejendomme,
hvor vi skal vide noget om, hvad for nogle lejere det er for at lave vores modeller for at vurdere, hvad vi
synes den ejendom, den kan omsættes for. Ellers er det meget forskelligt alt efter, hvilken type virksomhed
det er. Vi skal sikre, at de aktiver de har, også har den værdi der står i regnskabet. Vi forholder os meget
kritisk til det. Hvis det er en udlejningsvirksomhed, som udlejer noget materiale, har det typisk en stor
værdi, hvor det er relevant at vide, hvad dette er værd. Det er ikke hvert år, vi får eksterne vurderinger. Så

1 Kirketårnsprincippet - Et princip om at man kun tager de forretninger der er mulige der hvor man har lokal
kompetence (naturlige markedsområde).



vurderingen af de væsentligste aktiver er en stor del af kreditvurderingen. Når vi har vurderet aktiverne,
kommer vi frem til en egenkapital, som vi mener, er den rigtige.

Hvilke oplysninger fra kunden tillægger du den største værdi ved kreditvurdering?

Årsrapporten, som er påtegnet af en revisor, hvor de har sat deres stempel på, er vigtig. Hertil er det at få
nogle specifikationer af aktiver, hvor vi typisk beder om et internt regnskab. Hvis man ser i forhold til de
regnskaber, jeg har modtaget, vil jeg i mit nuværende job hverken stille mig tilfreds med det ene eller det
andet. Jeg ville bede om flere informationer. Det er uanset, om det er B- eller B-mikro.

I regnskabet er der ingen note til anlægsaktiver, er dette noget i tillægger værdi på trods af i alligevel skal
indhente specifikation af aktiver?

I forhold til aktiverne er det selvfølgelig rart at få specificeret nogle ting, se hvor meget der er afskrevet, om
der er nogle tilbageførte afskrivninger, og om der er noget leaset materiel, samt hvilken afskrivningsprofil
der er på aktiverne. Der er afskrivningsprofilen nok det mest relevante, hvilket heller ikke fremgår af B-
mikro, så det er en relevant information. Selvfølgelig nogle gange får man en anvendt regnskabspraksis,
hvor der står, at aktivet afskrives over 5-10 år og med en scrapværdi på mellem 0 % og 25 %, og så kan jeg
ikke bruge det til noget som helst alligevel. Så er jeg nødt til at kigge nærmere på, hvad er der egentlig
afskrevet og evt. bede om et anlægskartotek fra kunden.

Så hvis man ser i forhold til årsrapporten er de væsentligste bestanddele revisorpåtegningen som helst skal
være uden supplerende oplysninger og forbehold, anvendt regnskabspraksis vedr. indregning af aktiver og
afskrivning på aktiver?

Ja. Men var der en likviditetsopgørelse, så ville jeg også gerne have den, men det er der bare ikke i ret
mange regnskaber.

Hertil også i noget omfang noterne, selvom du ikke mener det er meget information de giver?

De giver lidt information, jeg synes bare, at i forhold til de noter, som er med her, og i forhold til de noter
som er med i B-mikro, synes jeg ikke de giver så mange flere informationer. Så vil jeg hellere have anvendt
regnskabspraksis med. Man kan sige, at pantsætning og sikkerhedsstillelser vil jeg også meget gerne vide
noget om, men de står så også i B-mikro. Hvis jeg sidder og kigger på det og skal vurderer det, så er de
oplysninger, jeg skal bruge, trends til hvordan det går for virksomheden, kan de tjene nogle penge, kan de
skabe noget likviditet og hvordan vurderer jeg hvad deres reelle egenkapital er. Så vil jeg selvfølgelig også
gerne vide, hvordan de eksisterende gældsforpligtelser er, hvordan er de struktureret, og hvordan har de
finansieret det hele. Det ved jeg jo typisk selv i forvejen, fordi det er mig der låner dem pengene.

Hvis man skulle ændre årsregnskabsloven, så den var ideel for jer, er der så yderligere oplysninger ift.
årsregnskabet, som I godt kunne ønske jer?

Jeg ved godt, det er meget, men hvis man kunne få et anlægskartotek, så ville det være dejligt. Men det er
meget individuelt fra sag til sag, alt efter hvilken type virksomhed vi har med at gøre. De store vigtige
værdier, der sætter vi et ekstra kritisk øje på, for det er dem, der betyder noget for virksomheden og dens
økonomiske situation. Hertil vil jeg hellere have noget bedre til at vurderer virksomhederne likviditet. For
aktiverne går vi selvstændigt ind og vurderer lige meget, hvor meget specifikation der er af dem, men det
er selvfølgelig rart, for det gør det lettere at vurdere aktiverne. Igen er det svært at sige, at det skal være ét
punkt, der skal tilføres, fordi det er afhængigt af virksomhedens type. I det her eksempel vil det være
bygninger for 1.050 t.kr. og tilgodehavender jeg skal ind og vurdere, og så kan jeg evt. se på
varebeholdninger. For de to vil jeg gå ind og se på, hvordan ser det ud med hans tab på debitorer, og
hvordan ser debitorlisten ud, den ville jeg bede om at få. Så vil jeg sidde og lave en vurdering af
ejendommen, hvor han skal oplyse, om det er en domicilejendom udlejningsejendom, eller hvad det er og
så vil jeg selv vurdere den. Hvis det er en udlejningsejendom, vil jeg vurdere den ud fra de lejeaftaler, der
er, og hvilke vilkår de er indgået på. Ellers ville jeg vurdere det ud fra nogle markedsvilkår, jeg selv finder.



Så I laver også selv værdiansættelser, hvis har investeringsejendomme eller får eksterne vurderinger?

Vi laver en eller anden rentabilitetsanalyse. Den nemme løsning er så, at man tager den offentlige
vurdering. Ellers er der noget med, at man har anskaffelsessummer tillagt nogle omkostninger, som man
afskriver 4 %, eller hvad man kan snige den op på. Det er ikke ret tit jeg ser, at der er lavet en
rentabilitetsberegning hos kunderne.

Ledelsespåtegningen er det noget i tillægger værdi, eller er det kun revisorpåtegningen?

Det er primært revisorpåtegningen. Hvis jeg havde været i mit gamle job, ville jeg også meget gerne have
haft en ledelsesberetning.

Så ledelsesberetningen, som er et krav i henhold til den nye årsregnskabslov er også noget, som vil være
relevant at kigge på for jer?

Ja det er også relevant. Men igen vil vi typisk i bankverdenen have et forhold til kunden, så de ting, der står
i ledelsesberetningen, vil vi formegentlig vide alligevel gennem vores kontakt med kunden.

Når nu I har den her dialog med kunden, hvor tit er I så i kontakt med dem?

Det er forskellige fra engagement til engagement, men vi har møde med dem minimum én gang om året,
hvor vi skal have genforhandling med dem. Typisk har vi også nogle krav til opfølgning f.eks.
budgetopfølgning, som vi typisk har kvartalsvis eller halvårligt. Alt efter engagementsstørrelse, og hvilken
bonitet kunden har, så kan der være mere eller mindre krav om opfølgning. Vi vil jo også gerne være tæt på
vores kunder, vi låner jo penge ud, og det gør alle de andre også, så det handler også om de personlige
relationer til kunderne.

Hvilke konsekvenser vil det få for en virksomhed at aflægge efter B-mikro ift. B for kreditvurdering og lån?

Jeg vil ikke vurdere, at det vil have den store forskel, men problemer for kunden kan jo være, hvordan de
skaffer de informationer, som vi beder om, og så skal de måske have fat i deres revisor alligevel.

Så i ville aldrig låne ud kun på baggrund af et årsregnskab?

Nej. Vi er inde og lave vores egne vurderinger, og vi skal have nogle flere oplysninger fra kunden, og det ved
kunderne også godt, vi snakker jo med dem om det. Kunderne har vel også selv interesse i at have en
dybere specifikationsgrad, og de har selvfølgelig også deres egen vurdering af deres aktiver. Og det er jo
ikke fordi alt, vi beder om fra kunderne til vurdering af et aktiv skal være revisorpåtegnet, så det kan lige så
godt være, at vi får en 3. mand til at vurdere, eller får oplyst hvad det er, og så har vi en erfaring med, hvad
kan sådan noget indbringe. Oplysninger om hvordan ser debitorlisten ud, det kan de jo næsten bare trække
ud af deres system.

Nu har du jo også siddet med kreditvurdering ved leasing. Ville det have betydet noget for omkostningerne
ved leasing, om det havde været B- eller B-mikro regnskaber, i dit tidligere job?

Det ville være et irritationsmoment i mit tidligere job qua situationen, hvor vi kun fik et regnskab, men det
ville ikke være noget, jeg kunne gøre noget ved.

Så det ville ikke påvirke renten for kunden at har større risiko som følge af mindre information?

Det var der ingen mulighed for, da det er et velfungerende marked, så hvis du ikke stiller en ordentlig rente,
så er der nogle andre der gøre det. Hvis der skulle være noget, hvor der er en tvivlssituation, ville de
manglende oplysninger måske kunne betyde, at man sagde nej i stedet for ja. Så på den måde kan det kun i



nogle få tvivlstilfælde betyde, om man får bevillingen eller ej. Jeg ville i sådanne tilfælde prøve at søge
informationer, og der ville det da være rart med noterne, for at se hvad det er jeg skal lede efter.

Så hvis du kunne vælge mellem B og B-mikro ville du foretrække B men ikke stille tilfreds med dette?

Jeg vil have så mange oplysninger som muligt, men i mange tilfælde ville B-mikro give det samme udfald,
der ville måske være 5 % af tilfælde eller mindre, hvor det ville betyde noget. For enten giver det næsten
sig selv, om man gider arbejde videre med det eller ej, så det er i de få grænsetilfælde hvor man er inde og
kigge nærmere på det og man så er lidt i tvivl.



Bilag 2: Referat af interview med Kreditchef Carsten Andersen, Brødrene AO Johansen A/S

Vil du indledningsvis beskrive din professionelle og uddannelsesmæssige baggrund samt din nuværende
stilling?

Jeg er oprindeligt bankuddannet, hvor jeg startede min karriere og efterfølgende var jeg i bank fra 1979-
1987. Derefter skiftede jeg i den finansielle sektor til noget bil- og bådfinansiering i DK finans, hvor jeg
deltog i et IT-projekt og sad med debitorer. Så kom jeg derfra og har været et par andre stedet bl.a. i Flygt
Pumper som debitoransvarlig, og jeg har været i HCS transport og spedition som kreditchef, og jeg har i
været i to andre bil finansieringsselskaber også som kreditansvarlig. Så har jeg været her hos AO Johansen i
10 år, jeg har lige haft jubilæum her til marts som kreditchef. Der er mit hovedansvarsområde
kreditvurdering samt hele debitorområder. Jeg sørger for, at de kunder, der nu har købt hos os, også får
betalt. Så mit ansvarsområde det er jo også at lede debitorafdelingen. Det var så lidt om mig og min
baggrund.

Jeres proces omkring kreditvurdering, hvordan foregår det?

Jamen det foregår på dem måde, at der er flere processer. Der er processen, hvor der søges om at blive
kunde. De kan søge om at blive kunde på AO.dk så ryger ansøgning til os direkte og så går vi i gang med at
kreditvurderer. Vi har jo mange kunder lige fra de helt små til de temmelig store virksomheder, hvor vores
hovedkunder er de mindre og de mellemstore kunder. Det vi bruger, når vi kreditvurderer er, hvis det er et
selskab, der har været i gang nogle år, så kigger vi selvfølgelig på regnskaberne, og så tjekker vi RKI. Hvis det
er personlige selskaber, så tjekker vi også, om der er fast ejendom, og om der er udlæg i ejendommen evt.,
for der har vi ikke rigtig noget at vurdere ud fra. Vi beder hverken om årsopgørelser eller andre ting for at få
indblik i, hvad de tjener. Der er det lidt ud i det blå havde jeg nær sagt og alligevel ikke helt. Vi laver, det vi
kan med RKI og evt. udlæg i ejendomme, og så starter vi op med mindre kreditter og ser, hvordan
betalingsflowet er.

Så der er også et element omkring kendskab til kunden?

Ja det er det meget. Det er klart, når man kommer ind lige fra gaden, er der ikke det store kendskab, men vi
er villige til at løbe en lille risiko, især på de autoriserede VVS installatører, som har en uddannelse, da de er
vores primære kundegruppe. Der er vi villige til at starte op med lidt større kreditter end andre. Alle der har
et CVR-nr. kan få en konto, men det er installatørerne, der er vores primære kunder. Så selvfølgelig hele
byggebranchen, hvor man kan sige, at vi får ansøgninger for alle mulige, hvor vi ikke siger nej, så længe de
har et CVR-nr. Men mange af dem får bare en kontant konto. Vi har en hovedregel om, at man skal kunne
omsætte for minimum 100 t.kr. hos os, før vi giver kredit, og ellers kan man få en kontantkonto, hvor man
stadig kan få en aftale om nogle gode priser. Sådan nogle har vi en del af.

Omkring det regnskabsmæssige så ser vi selvfølgelig på regnskaberne, hvis det er firmaer, der har været i
gang nogle år. Det vi primært kigger efter, er om de kan tjene penge, og om de bruger pengene til at
konsolidere sig eller ryger pengene bare ud til ejerne. Så ser vi på, hvordan soliditeten er i firmaet.



Så det i tillægger størst værdi er det årsregnskabet eller den personlige kontakt?

Vi har i debitorafdeling ikke nødvendigvis så meget kontakt med kunden i forbindelse med kreditvurdering.
Hvis vi har nogle spørgsmål til regnskaber eller andre ting, så ringer vi ham op, men vi har ikke så mange
direkte møder. Det er jo normalt vores udekørende sælgere, der har dialogen med kunden, og så kommer
han til os, og siger jeg har den her kunde som gerne vil købe for så så meget, hvad siger i til det og så er det
vi går i gang der. Så kigger vi også på revisionspåtegninger, om der er nogle anmærkninger der, de er også
ret interessante, så dem bruger vi også meget i vores vurdering. Regnskaber, som ikke er revideret dem, er
vi ikke så glade for, og dem ser vi lidt mere kritisk på. Vi kan godt lide, at der har været en revisor inde over
og gennemgået tallene og se, om man kan stole på det. Vi siger faktisk nej til mange af de mindre, hvor
regnskaberne ikke er revideret, og jeg ved godt, man har lov til ikke at have en revisor i nogle tilfælde, men
så er det lidt sværere at få kredit her, hvis man har valgt den løsning. Så kigger vi selvfølgelig meget på
indehaverne, dem der er med i virksomheden, ledelsen, bestyrelsen og sådan nogle ting. Hvad de har
beskæftiget sig med før, om de har 47 konkurser bag sig, eller om de er rimelig rene for så er vi også lidt
skeptisk næsten, uanset hvordan regnskabet ser ud. Vi har adgang til Experian regnskaber, og det der
hedder BIQ og BIQ bruger vi mest og det er vi meget glade for. BIQ har den funktion, hvor du kan gå tilbage
og se, hvad har den her person været involveret i de sidste mange år. Men rent regnskabsmæssigt er
revisionspåtegning, resultat, egenkapital og soliditeten vi er interesseret i.

Så hvis man ser ift. regnskaberne, hvor det primært er anvendt regnskabspraksis og noteværket som er
udgået. Det lyder så ikke som noget i som sådan tillægger værdi?

Nej det gør vi faktisk ikke. Det er ikke meget, vi bruger beskrivelser om anvendt regnskabspraksis. Det vi
dykker ned i, hvis der er noget i regnskabet, der undrer os, så ser vi om der er en note, der siger, hvordan
tallet er opstået, men vi bruger ikke de her oplysninger særlig meget. Der er også noget med, at gæld over
5 år ikke er oplyst i den nye, men dem vi låner penge til, er det en løbende handel, det er jo ikke sådan vi
siger vi låner en million ud over 10 år.  Det er jo kortsigt og typisk løbende måned plus 20 eller 30 dage til at
betale. Man kan sige, at vi følger regnskaberne hvert år, og hvis det pludselig ser skidt ud, er vi klar til at
sige, at vi må sætte kreditten ned, så det tillægger vi heller ikke afgørende vægt.

Når I giver store kreditter, går I så ud og tager pant?

Nej ikke ret tit. Man kan sige, at hvis regnskabet ikke er til at give den kredit, kunden gerne vil have og har
brug for, så kræver vi noget sikkerhed hvilket typisk er bankgaranti. Det kan også være personlig kaution,
og der ser vi en årsopgørelse for at se, om kunden har nogle værdier personlig. Det er de primære
sikkerheder, for vi går ikke ud og tager pant i ejendomme eller andre ting, men bankgaranti og personlig
kaution bruger vi en del af. Hvis vi har kunder som har brug for 500 t.kr. men vi kun vil lån 200 t.kr., så siger
vi, at vi gerne vil handle, men det bliver kun for de 200 t.kr., så kan han gøre brug af dem og betale pengene
ind løbende. Alle vores kunder har et kreditmaksimum, som de kan låne til. Jo længere kundeforhold, vi har
med kunden, jo lettere har vi ved at vurdere, for ud over regnskabet kigger vi også meget på
betalingshistorikken. Men vi er alle blevet klogere henover krisen, for selv de gode gamle kunder, der var
solide, de er altså også knækket de senere år. Men der kan jo ske noget, som vi ikke kan se, for et regnskab
er jo status på en given dato, og så går der 4-5 måneder, før det bliver offentliggjort, så inden det næste
bliver offentliggjort, kan der ske meget. Det har vi set eksempler på, at et regnskab har set fantastisk ud, og
så alligevel går der et halvt år, og så knækker de halsen, fordi så er der nogle projekter, der er gået galt, så



en gang i mellem bliver vi da overrasket. Vi har nogle virksomheder, vi handler med, hvor vi godt ved der er
en risiko på, men der er også nogle, hvor vi bliver overrasket, men der er det vi holder øje med
betalingsforløbet og om det begynder at halte.

Kan I finde på at hente periodebalancer, hvis kunder begynder ikke at betale?

Ja. Hvis kunder begynder ikke at betale, tager vi fat i dem og hører hvorfor, og hvorfor det halter, hvorved
vi som regel får en dialog med dem, og så er det vi kan finde på at få balancer eller budgetter. Det er ikke så
tit, for vi vil jo helst have de er revisorgodkendt, for det med bare at få noget fra deres system, der mangler
som regel noget på det, så det tillægger vi ikke den store værdi.

Er der yderligere oplysninger årsregnskabet I godt kunne ønske jer i den optimale verden?

Nej der er ikke umiddelbart noget vi savner, eller også er jeg blevet vant til det vi har, jeg synes vi får et
godt billede med det vi får.

Så vidt jeg kan forstå er der den store forskel for jer, da de ting i anvender i jeres vurdering fortsat er der i
årsregnskabet efter B-mikro?

Ja det vil ikke gøre den store forskel for vores vurdering, hvis det bliver et B-mikro regnskab. Det vil ikke
påvirke vores beslutningsevne, så længe det fortsat er revisorgodkendt.

Vil du foretrække et årsregnskab efter B-mikro så du slipper for informationer du ikke anvender?

Nej det gør ikke så meget. Vi henter årsregnskaber via BIQ, og det er kun, hvis vi skal dyrke dem ekstra, vi
udskriver disse, ellers har vi oversigten på skærme og kigger på det vi gerne vil. Så om der er noget ekstra,
vil det ikke genere os.

Er der noget du vil tilføje, som du finder relevant?

Nej det synes jeg ikke. Det jeg har skitseret her, det er den måde, vi gør det med de værktøjer vi har, og det
vi finder relevant. Det handler jo om, at vi ikke kun vurderer de nye, men også løbende vurderer vores
bestående kunder for at minimere vores tab. Det gør vi hver gang, der er regnskaber, hvor vi er inde over
kunderne igen, så alle vores kunder bliver revurderet mindst en gang om året, så der har vi nogle gode
værktøjer. Vi har jo 20.000 kunder, så der er meget at holde øje med, men vi har så BIQ, hvor vi 3 gange om
året indsender alle CVR-nr., hvor de sender regnskabsoplysninger tilbage til os. Så har vi en medarbejder,
der indlæser det i et regneark, hvor vi har lagt nogle formler ind ift. vores kredit politik, og dem der ikke
opfylder vores kredit politik lyser rødt, og så er det selvfølgelig dem, vi koncentrerer os om. De andre, der
ligger inden for rammerne, er ikke lige så interessante at kigge på i første omgang.



Bilag 3: Referat af interview med Statsautoriseret Revisor Kim Thomsen, Ernst & Young P/S

Vil du kort beskrive din professionelle og uddannelsesmæssige baggrund samt din nuværende stilling?

Ja det vil jeg gerne. Jeg er uddannet statsautoriseret revisor og har været i KPMG nu EY i 30 år. Hertil
udfører jeg kvalitetskontrol og retter både eksamensopgaver for dem, der skal til eksamen, og jeg retter
også de endelige eksamensopgaver.

Hvilke ydelser plejer mikrovirksomheder at købe hos jer revisorer?

Hvis vi skal vende det rundt, så i de senere år er de fleste af de kunder, vi har i det segment overgået til ikke
at have revision, og det vil sige, at så står vi tilbage med, at vi hjælper med at opstille regnskaber, vi hjælper
med at lave skatteopgørelsen, og vi hjælper med at indberette selvangivelse og indberette regnskabet.
Hvad angår bogføring er det lidt forskelligt, om der er behov for det. I de fleste tilfælde, hvis det er
virksomheder med værdipapirer og lignende, er der ikke lavet bogføring, og så hjælper vi med det. Hvis det
er virksomheder, som har lidt aktivitet i form af salg til kunder, så har de mange gange et bogføringssystem,
således at vi får noget materiale, og så er der nogle afslutningsposteringer, vi hjælper med. Det vil jeg tro,
er det samme, om det er en mikrovirksomhed eller en virksomhed der bare ikke er omfattet af revision.

Hvordan vil ændringerne mikrovirksomheder påvirke jeres daglige arbejde?

Jeg kan godt se, at nogle af de ting, som man ikke længere skal give oplysninger om, er nogle som vores
kunder i det segment formegentlig vil være ligeglade med. Jeg mener dog, at for at jeg kan skrive under på
et regnskab, så bør de fleste af de oplysninger gives, således at regnskabslæseren trods alt kan få en vis
forståelse, når de kigger regnskabet igennem med hvilket set-up og hvilke regler, der ligger til grund for
regnskabsudarbejdelsen, og ikke bare at det er i henhold til årsregnskabsloven. Så det vil jeg stå fast på, at
det er nogle oplysninger, som vi skal give. Det er jo ikke oplysninger, som kunden ikke har givet før, så det
er ikke noget, som vil være konkurrenceforvridende eller lignende. Hvis vi assisterer med opstilling af
regnskabet, er dette nogle oplysninger, som er forholdsvis hurtige at finde frem. Jeg bryder mig specielt
ikke om, at hvis jeg skal skrive under på et regnskab alene, uanset at det er en assistanceerklæring, at
ledelsen ikke skal skrive under, for det er trods alt vigtigt for mig at ledelsen også skriver under, da det jo er
dem der aflægger regnskabet og ikke mig.

Så på trods af årsregnskabsloven siger det er ledelsens ansvar at udarbejde en årsrapport, så vil du stadig
mene at du har behov for en underskrift fra ledelsen?

Ja det mener jeg skal fremgår af regnskabet. Jeg synes også, det er vigtig for regnskabslæser at se, at
ledelsen har skrevet under på regnskabet og står inde for, at regnskabet giver et retvisende billede. Det kan
jo ikke være revisor, afhængig af hvilken påtegning vi giver, der skal stå inde for dette alene.

Nu siger du i assistere med nogle ting i forhold til regnskabet og skat, vil det påvirke jeres honorar hvis man
undlader de ting der er mulighed for at undlade?

Vores honorar på en assistanceopgave er relativt lavt, og fordi der er et par noter, som man kan undvære,
og jeg vil være grov at sige, at når man først har lavet regnskabet én gang, så vil det med en relativt hurtig
opdatering kunne rettes til og være på plads. Så kan jeg ikke se at det er noget der giver en besparelse. Det
var noget andet, hvis der var tale om et større honorar, hvor vi kunne sige, at hvis vi slap for nogle af
noterne, flere end de noter vi snakker om her, hvor vi kunne give noget videre til kunde. Det kan jeg ikke se,
at det gør her.



Så det arbejde i udfører det er i bund og grund det samme? Fordi som du siger, når først noterne er lavet, så
er de der.

Ja altså gennemsnitligt antal ansatte f.eks. er en simpel beregning, og det kan vi hurtigt gøre ud fra de
oplysninger, der er hos dataløn, og hvad det hedder, så det er ikke noget, vi bruger mere end 10 minutter
på maks. og at putte det ind i regnskabet, hvor det bare er en opdatering af en note, det vil heller ikke tage
alverden. Så jeg kan ikke se, at det giver nogen besparelser for kunden. Man kan sige, at hvis kunden siger
at han skal have nedslag på det her, fordi vi står fast på at det skal være der, så vil jeg meget gerne udfordre
den udtalelse for kunden.

Hvis du ser med din erfaring med denne størrelse virksomheder, hvad er det da for nogle virksomheder der
vil bruge denne mulighed? Hvem ville du rådgive til at bruge den? Ville du rådgive til at bruge den?

Jeg er nødt til at fortælle, at den mulighed er der, men jeg tror, at de virksomheder, vi taler om i den her
størrelse, så tror jeg at de fleste er interesserede i at give så lidt oplysninger som muligt og skrive under på
så lidt som muligt. Det er jeg sikker på, at flere af dem vil sige, at når det er en mulighed så vil de ikke skrive
under på regnskabet eller noget andet. Den indsigelse kunne jeg godt forestille mig nogle kunne gør, men
det vil ikke ændre på min holdning om, at det skal være med. Også fordi det virker relativt tyndbenet sådan
et regnskab og skulle man komme i en situation hvor de f.eks. har banklån, så siger bankerne, at de skal
have et revideret regnskab. Så synes jeg det er svært at skrive under på et regnskab med så minimale
oplysninger som det her. Så derfor på sigt kan det sagtens ende med, at de alligevel skal give de
oplysninger, så jeg synes det er et dumt sted at spare.

Hvordan tror du ændringerne, nu siger du banker, vil påvirke regnskabsbrugerne af mikrovirksomheder?

I tilfældet med den her størrelse så vil jeg tro, at dem, der bruger det her regnskab er SKAT og banken, og
SKAT de får oplysningerne på anden vis afhængig, af hvad man laver af specifikationer til dem, så de er
tilfredse. Når det kommer til banken, kan man sige, at det ikke er dem der står frem og siger de vil have en
masse oplysninger, så derfor tror jeg hvis du ser på det her, at det ikke er noget de vil anke så meget over,
og sige at de skal have de yderligere oplysninger. På den anden side tror jeg trods alt, at når de sidder og
laver deres kreditvurderinger, at de så skal have lidt oplysninger. Der siger jeg, at det er træls at sidde og
spare på noget, som i realiteten ikke giver nogle besparelser, ved at fjerne nogle noter, og så får du banken
som siger at de gerne vil have den og den note. Det er måske ikke alle sammen de vil have, men bare nogle
af dem og hvis det for dem alle sammen tager maksimum en halv time så synes jeg det er nogle træls penge
at spare.

Regeringen forventer at kunne spare ca. 30,5 mio. kr. efter de her AMVAB beregninger for de her 80.000
virksomheder, er det noget du tror, er realistisk?

Jeg synes, at det virker som et utrolig højt tal, og meget af det er ren skrivebordsberegning. Jeg har svært
ved at se, at det giver den besparelse lige umiddelbart. Nu står der ganske vist, at det er 80.000
virksomheder. Det kan da godt være tidsmæssigt hvis man kigger på det, nu er der jo ikke nødvendigvis
revisionspligt i de her virksomheder, så derfor vil der nok være en sandsynlighed for, at dem som laver
regnskaberne selv springer, over hvor gærdet er lavest og laver det minimale regnskab. De vil helt sikkert
spring de ting over, så for dem som ikke er vant til at lave det, og som lige pludselig skal sætte sig ned og
finde ud af, hvordan beregner man gennemsnitligt antal ansatte og gæld over 5 år. For dem er det da helt
sikkert en besparelse, når nu de sidder og laver det én gang om året. Det tager jo givet vis for dem utrolig



lang tid at finde ud af, hvordan det skal fortolkes, og risikoen for de laver fejl er stor. Så set fra deres side
kan det da snildt være, men set fra revisors side er det en relativt nem sag at lave det her, og hvis det er
alene fra revisors side, så kan jeg simpelthen ikke se, at der er den besparelse.

Hvis man tager udgangspunkt i det her, hvor mange tror du så selv laver deres regnskaber?

Jeg tør ikke sige, hvor mange der laver det selv, det har jeg ikke nogen tal for, men jeg vil tro, at det er
stigende. Det er klart, at der hvor det går helt grueligt galt, og de glemmer ting osv., dem fanger Styrelsen
forhåbentlig, og når det først er gået galt, så kan Styrelsen vælge og sige, at der skal en revisor på. Så dem
det går helt galt for skal der nok blive rettet op på, men dem som sidder og laver noget som på overfalden
ser fint ud, der tror jeg ikke Styrelsen vil tage fat i dem ændre på at der ikke er en revisor inde over. Så jeg
tror, at i takt med at man finder ud af, at man selv kan sætte det op, og at der ikke er nogle som har en
holdning til, det regnskab de sender ind, så kunne jeg forestille mig at de kunne finde på at sige, at revisor
skal lave skatten for mig, det vil jeg gerne have, men det andet kan jeg godt selv finde ud af at sende ind.
Det kunne godt være det endte ovre i sådan noget. Når nu det, set fra deres stol, måske begynder at
blivenemmere end det har været tidligere, og når nogle af de ting der har været lidt specifikke og lidt
specielle, at man siger det er væk nu. Så sparer vi revisoren fuldstændig væk, og så taster vi selv ind
undtagen skatten. Det kunne jeg godt forestille mig. Så kan det jo godt være, at når de kigger på
besparelsen, så sparer de revisoren i det her. Det kan jeg ikke se, da jeg ikke ved hvordan de har beregnet
det her tal.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Hans Hansen ApS for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. maj 2016
Direktion:

Hans Hansen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Hans Hansen ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Hans Hansen ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-
nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhe-
dens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabsprak-
sis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 31. maj 2016
LARS LARSEN
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 20 20 20 20

Lars Larsen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr. by

Hans Hansen ApS
Vejen 1, 1000 København

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

10 10 10 10
1. januar 2000
København
1. januar – 31. december

Telefon 10 10 10 10

Direktion Hans Hansen

Revision Lars Larsen Godkendt Revisionspartnerselskab
Gaden 1, 1100 København

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter består i at drive håndværkervirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets omsætning udgør i 2015 t.kr. 5.200 mod t.kr. 4.500 sidste år. Resultatopgørelse for 2015
udviser et overskud på t.kr. 92 mod t.kr. 76 sidste år, og selskabets balance pr. 31. december 2015 ud-
viser en egenkapital på t.kr. 450. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Der har ikke været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note kr. 2015 2014

Nettoomsætning 5.200.000 4.500.000
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -2.200.000 -2.050.000
Andre driftsindtægter 100.000 200.000
Andre eksterne omkostninger -758.500 -713.000

Bruttoresultat 2.341.500 1.937.000
2 Personaleomkostninger -1.987.000 -1.600.000
6 Af- og nedskrivninger -135.000 -130.000

Resultat af primær drift 219.500 207.000
3 Finansielle indtægter 1.000 1.000
4 Finansielle omkostninger -100.500 -108.000

Resultat før skat 120.000 100.000
5 Skat af årets resultat -28.200 -24.500

Årets resultat 91.800 75.500

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 91.800 75.500

91.800 75.500
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note kr. 2015 2014

AKTIVER
Anlægsaktiver

6 Materielle anlægsaktiver
Bygninger 1.050.000 1.080.000
Produktionsanlæg og maskiner 145.000 120.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 140.000 220.000

1.335.000 1.420.000

Anlægsaktiver i alt 1.335.000 1.420.000

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 250.000 220.000

250.000 220.000

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 500.000 400.000
Andre tilgodehavender 60.000 50.000
Periodeafgrænsningsposter 25.000 25.000

585.000 475.000

Likvide beholdninger 260.000 250.000

Omsætningsaktiver i alt 1.095.000 945.000

AKTIVER I ALT 2.430.000 2.365.000
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note kr. 2015 2014

PASSIVER
7 Egenkapital

Aktiekapital 125.000 125.000
Overført resultat 325.000 233.200

Egenkapital i alt 450.000 358.200

Gældsforpligtelser
8 Langfristede gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter 700.000 750.000

700.000 750.000

Kortfristede gældsforpligtelser
8 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 50.000 50.000

Kreditinstitutter 610.000 660.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 240.000 180.000
Selskabsskat 28.200 24.500
Anden gæld 351.800 342.300

1.280.000 1.256.800

Gældsforpligtelser i alt 1.980.000 2.006.800

PASSIVER I ALT 2.430.000 2.365.000

1 Anvendt regnskabspraksis
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10 Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hans Hansen ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakurs-
differencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultat-
opgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gælds-
forpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under fi-
nansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne,
hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og
afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hoved-
aktivitet.

Råvarer og hjælpematerialer

Råvarer og hjælpematerialer mv. omfatter de omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og underleve-
randører, der er medgået til at opnå årets omsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til
social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørel-
ser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster,
gæld og transaktioner i fremmed valuta og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres
til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapi-
talen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, og som knytter sig til årets ekstraordinære
resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles ef-
terfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på
de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af ak-
tivernes forventede brugstider:

Bygninger 50 år
Produktionsanlæg og maskiner 10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspri-
sen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostnin-
ger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdifor-
ringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkost-
ninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsæt-
telighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nu-
tidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sik-
kerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende regnskabsår.

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære general-
forsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt
post under egenkapitalen.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto-
skatter.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved lånopta-
gelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I
efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr. 2015 2014

2 Personaleomkostninger
Gager og lønninger 1.800.000 1.450.000
Pensioner 180.000 145.000
Andre omkostninger til social sikring 7.000 5.000

1.987.000 1.600.000

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 5 4

3 Finansielle indtægter
Øvrige renteindtægter 1.000 1.000

1.000 1.000

4 Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til realkreditinstitutter 37.500 40.000
Renteomkostninger til kreditinstitutter 61.000 66.000
Øvrige renteomkostninger 2.000 2.000

100.500 108.000

5  Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 28.200 24.500

28.200 24.500

6 Materielle anlægsaktiver

kr. Bygninger

Produk-
tionsanlæg og

maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris 1. januar 2015 1.500.000 200.000 300.000
Tilgang 0 50.000 0
Afgang 0 0 0

Kostpris 31. december 2015 1.500.000 250.000 300.000

Ned- og afskrivninger 1. januar 2015 420.000 80.000 80.000
Afskrivninger 30.000 25.000 80.000
Afskrivninger, afhændede aktiver 0 0 0

Ned- og afskrivninger 31. december 2015 450.000 105.000 160.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 1.050.000 145.000 140.000
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

7 Egenkapital

kr. Aktiekapital
Overført
resultat I alt

Saldo 1. januar 2015 125.000 233.200 358.200
Overført, jf. resultatdisponering 0 91.800 91.800

Saldo 31. december 2015 125.000 325.000 450.000

8  Langfristede gældsforpligtelser

kr.
Gæld i alt

31/12 2015
Afdrag

næste år
Langfristet

andel
Restgæld
efter 5 år

Realkreditinstitutter 750.000 50.000 700.000 500.000

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 750 t.kr., er der givet pant i bygninger, hvis regnskabs-
mæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 1.050 t.kr.
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 .................................................
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Hans Hansen ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Hans Hansen ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-
nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhe-
dens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabsprak-
sis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 31. maj 2016
LARS LARSEN
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 20 20 20 20

Lars Larsen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr. by

Hans Hansen ApS
Vejen 1, 1000 København

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

10 10 10 10
1. januar 2000
København
1. januar – 31. december

Telefon 10 10 10 10

Direktion Hans Hansen

Revision Lars Larsen Godkendt Revisionspartnerselskab
Gaden 1, 1100 København

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter består i at drive håndværkervirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har ikke været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note kr. 2015 2014

Nettoomsætning 5.200.000 4.500.000
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -2.200.000 -2.050.000
Andre driftsindtægter 100.000 200.000
Andre eksterne omkostninger -758.500 -713.000

Bruttoresultat 2.341.500 1.937.000
2 Personaleomkostninger -1.987.000 -1.600.000

Af- og nedskrivninger -135.000 -130.000

Resultat af primær drift 219.500 207.000
Finansielle indtægter 1.000 1.000
Finansielle omkostninger -100.500 -108.000

Resultat før skat 120.000 100.000
Skat af årets resultat -28.200 -24.500

Årets resultat 91.800 75.500

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 91.800 75.500

91.800 75.500
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note kr. 2015 2014

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Bygninger 1.050.000 1.080.000
Produktionsanlæg og maskiner 145.000 120.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 140.000 220.000

1.335.000 1.420.000

Anlægsaktiver i alt 1.335.000 1.420.000

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 250.000 220.000

250.000 220.000

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 500.000 400.000
Andre tilgodehavender 60.000 50.000
Periodeafgrænsningsposter 25.000 25.000

585.000 475.000

Likvide beholdninger 260.000 250.000

Omsætningsaktiver i alt 1.095.000 945.000

AKTIVER I ALT 2.430.000 2.365.000

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital 125.000 125.000
Overført resultat 325.000 233.200

Egenkapital i alt 450.000 358.200

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter 700.000 750.000

700.000 750.000

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 50.000 50.000
Kreditinstitutter 610.000 660.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 240.000 180.000
Selskabsskat 28.200 24.500
Anden gæld 351.800 342.300

1.280.000 1.256.800

Gældsforpligtelser i alt 1.980.000 2.006.800

PASSIVER I ALT 2.430.000 2.365.000

1 Anvendt regnskabspraksis
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hans Hansen ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for regnskabsklasse B-mikrovirksomheder med følgende undtagelser i henhold til årsregn-
skabslovens § 22 b:

- Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. § 53.

- Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, jf. § 63.

- Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. § 68.

kr. 2015 2014

2 Personaleomkostninger
Gager og lønninger 1.800.000 1.450.000
Pensioner 180.000 145.000
Andre omkostninger til social sikring 7.000 5.000

1.987.000 1.600.000

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 750 t.kr., er der givet pant i bygninger, hvis regnskabs-
mæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 1.050 t.kr.


