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Resume

Hovedformålet med denne hovedopgave, er at afdække baggrunden for den nye 

årsregnskabslov L 117, som udspringer af EU-direktivet 2013/34/EU, samt de tilhørende 

lempelser som loven giver mulighed for at aflægge årsregnskab efter. 

Loven har til formål at lempe de administrative byrder for små virksomheder. I den sam-

menhæng skal denne opgave belyse hvilke konsekvenser det kan have for informations-

værdien i årsrapporten, og dermed også nytteværdien af denne, for de respektive inter-

essenter.

Opgaven lægger vægt på virksomheder i regnskabsklasse B, som inkluderer det nye 

mikroregime.

Opgaven har en praktisk tilgang, hvor den første del indeholder teori.

Årsrapportens elementer bliver gennemgået med henblik på, at forstå hvilke elementer i 

årsrapporten som der bliver udeladt og deres funktion.

Interessenternes behov i mindre virksomheder vil blive gennemgået for, at forstå hvordan 

regnskabsbrugerne anvender regnskabet.

Den anden del af opgaven indeholder en analyse, af problemstillingen, hvor der er ind-

samlet primærdata i form af høringssvar for lovforslaget samt interview med kreditin-

stitut, kreditvurderingsbureau samt revisor. Endvidere vil den forudgående analyse for 

årsregnskabsloven, som er udarbejdet af Damvad og bestilt af Erhvervsstyrelsen, tages 

med i analysen da den indeholder svar fra 806 respondenter, om deres informationsbe-

hov fra årsrapporten, og deres holdninger om EU-direktivet.

EU-direktivet bygger blandet andet på en analyse fra Center for Strategy & Evaluation 

Services, som estimerer den samlede potentielle besparelse, som også tages med i op-

gavens analyse. 

Målgruppen for hovedopgaven er vejleder, censor, studerende på CBS og andre inter-

esserede i nytteværdien af årsrapporten, og den nye årsregnskabslov.
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Indledning

Det er ikke første gang, der er blevet lavet tiltag for at lempe virksomhedernes adminis-

trative byrder. I 2002 udfærdigede regeringen en målsætning, om at virksomhedernes 

administrative byrder skulle reduceres med 25 % frem til 2010 med initiativet “Vækst med 

vilje”. [Vækst med vilje] 

Dansk Erhverv har fulgt op på denne målsætning og konkluderet, at de administra-

tive byrder er reduceret med 7,6 milliarder kr. i 2010 eller 24,6 %. Det er meget tæt på 

målsætningen om reduktion på 25 %, men der er stadig byrder for 23,3 milliarder. [Byr-

demålinger viser kun toppen af isbjerget] 

I mellemtiden blev det indført, at det kun var regnskaber i regnskabsklasse C og opefter 

som var underlagt revisionspligt. Det betød, at virksomheder, som kan opfylde to ud af tre 

følgende forudsætninger, kan undlade at lade sig revidere: Balance under 4 millioner kr., 

omsætning under 8 millioner kr. og under 12 fuldtidsansatte. [Fravalg af revision]

I 2014 kom “Vækstplan 2014”, som er en opfølgning på initiativet “Vækst med vilje”, som 

kom erhvervslivet til gode med 7,9 milliarder kr., som både inkluderede administrative 

lempelser og lempelser for energiintensive virksomheder frem mod 2020.

Formålet med denne opgave er at klarlægge hvilke ændringer, der er for regnskab-

saflæggelsen af årsrapporter efter vedtagelsen af årsregnskabsloven (ÅRL) lov nr. 

738, vedtaget 21. maj 2015, som erstatter det syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 

1983 om konsoliderede regnskaber og fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 om 

årsregnskaber. Vedtagelsen sker på baggrund af direktivet 2013/34/EU, vedtaget i EU og 

offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende d. 29. juni 2013 L 182/21. 

Formålet med vedtagelse af loven er, at:

 - strømline årsregnskabsloven efter de internationale standarder

 - reducere administrative byrder

 - implementere de obligatoriske dele fra det nye EU-direktiv.

Vedtagelsen af denne lov giver virksomheder i regnskabsklasse B muligheden for at 

aflægge årsregnskab efter princippet mikrovirksomhed, som gør det muligt for virk-

somheden at udelade elementer, som i dag er et krav i regnskabsklasse B. Dette skal 

medføre besparelser for virksomheden i form af lavere omkostninger til revisorer og ad-

ministrative tidsbesparelser. Besparelserne kan måles efter AMVAB-modellen. [Hvad er 

AMVAB] (Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder), som bygger 
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på den internationale model Standard Cost. De administrative byrder nævnt i lovforslag-

et skal lempe arbejdsgiverne for samlet set 835 millioner kr., men reelt kun 300 millioner 

kr.[Høringsnotat ad L 117] hvor der er taget højde for udnyttelsesgraden, hvilket både er 

indførelse af mikrovirksomheder og forhøjelse af grænserne for regnskabsklasser.

Ved en lempelse af administrative byrder vil det betyde, at der fremgå færre oplysninger 

af årsregnskabet, og kritikerne mener, at disse lempelser vil være mere til gene end gavn 

for de mindre virksomheder, da interessenterne har behov for viden, som de så skal an-

skaffe på anden vis.

Vedtagelsen har samtidig til formål at strømline regnskaber og dens regnskabspraksis på 

tværs af landegrænserne i EU. 

På denne baggrund skal opgaven besvare, om de lempelser, som selskaberne vil opnå, 

vil stå mål med den reducerede informationsværdi, der vil blive tilvejebragt for regnskabs-

brugeren, og om der er nogle uhensigtsmæssige konsekvenser ved at vælge at aflægge 

regnskab efter regnskabsklasse B - mikrovirksomhed.  

Problemformulering 

På baggrund ovenstående indledning rejses følgende problemformulering med tilhørende 

undersøgelsespunkter, som ønskes besvaret af opgaven:

Loven har til formål at reducere de administrative byrder for selskaberne, primært for 
mindre virksomheder. Ved at reducere kravene til årsregnskabsloven reduceres dermed 
informationsværdien af årsrapporten, hvor det ønskes undersøgt, hvilke konsekvenser 
sådanne lempelser har for interessenter og virksomhedsejere i virksomheder, der ligger 
under regnskabsklasse B - mikrovirksomheder.

Af problemformuleringen rejses følgende undersøgelsespunkter:

 - Redegørelse for hvordan begrebet mikrovirksomheder er opstået. 

 - Hvilke elementer i en årsrapport anvender de forskellige interessenter.

 - Hvilke konsekvenser har det for interessenterne at regnskabet er aflagt som en  

   mikrovirksomhed og ikke en almindelig regnskabsklasse B
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Afgrænsning

Ændringen af årsregnskabsloven rammer alle regnskabsklasser. I denne forbindelse 

bliver der skabt en ny regnskabsklasse, mikrovirksomheder, som bliver opgavens omdre-

jningspunkt med sammenligninger til regnskabsklasse B. Det drejer sig om tilføjelsen af 

§§ 22 a og 22 b i årsregnskabsloven (bilag 1).

De nye størrelsesgrænser, der arbejdes med i denne hovedopgave, er som følgende: 

Tabel 1 - Mikrovirksomheder  vs. virksomheder i regnskabsklasse B - egen tilvirkning

Denne hovedopgave har til hensigt at analysere og konkludere på den nye årsregnskab-

slovs påvirkning på informationsbehovet og nytteværdien for interessenter til årsrap-

porten. Der er i opgaven lagt stor fokus på banker og analytikere, som de store 

regnskabsbrugere, da bankerne står for at supplere virksomhederne med kreditfaciliteter, 

og de er derfor en vigtig spiller for virksomhedernes fortsatte virke og den fremtidige drift. 

Analytikerne anses også for at være en af de større regnskabsbrugere, og for at have 

væsentlig betydning for virksomhederne, da de sidder med indflydelse på kapitalinves-

teringer i givne virksomheder samt andre indgåelser af samarbejde med leverandører 

osv.

Eftersom opgaven tager udgangspunkt i små virksomheder har vi taget udgangspunkts 

i deres primære interessenter. Vi har derfor udeladt perspektivet for en investor, da små 

virksomheders ejerkreds er yderst begrænset.

Høringssvar - Forud for lovforslaget er der 101 foreninger, selskaber og organisationer, 

som har haft mulighed for at kommentere lovforslaget [Høringsnotat ad L 117] [Høring-

sliste]. Heraf har 29 givet et skriftligt svar, og vi har udvalgt 10 af de svar til brug for op-

gaven. Vi har udvalgt følgende: Dansk Aktionærforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, 

DI, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FSR, danske revisorer, Hånd-

værksrådet, LO og Rigsrevisionen. 

Vi har valgt disse for at få et indblik i, hvilke konsekvenser de finansielle institutter, revisor-

er og erhvervslivet mener, ændringerne har.

Mikrovirksomheder Virksomheder i regnskabsklasse B

- Balancesum fra 0-2,7 mio. kr - Balancesum fra 0-44 mio. kr
- Nettoomsætning fra 0-5,4 mio. kr. - Nettoomsætning fra 0-89 mio. kr.
- Antal ansatte fra 0-10 - Antal ansatte fra 0-50
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Kildekritik

Opgaven behandler primært materiale af sekundær litteratur fra primære information-

skilder.

Informationerne er fra førstehåndsberetninger der betyder, at informationerne bliver af høj 

kvalitet og at troværdighed. De primære kilder, som opgaven bygger på er love, direkti-

ver, høringssvar og interview med fagpersoner. Kilderne har forskellige politiske interess-

er, som opgaven forsøges at præsentere et repræsentativt udsnit af.

Hvor store dele af opgaven bygger på enkelte kilder, vil kilden blive nærmere

gennemgået.

Opgaven har til formål at gennemgå L 117 forslag til lov om ændringen af årsregnskab-

sloven, som er blevet vedtaget og beskrevet i årsregnskabsloven §§ 22 a og b.

Ved gennemgang af høringssvar, er det vigtigt at have i mente, at alle organisationer og 

foreninger deres kompetencer og interesser har særinteresser. Vi er opmærksom, på at 

høringer rammer en bred vifte af interessenter. De får mulighed for at påvirke den kom-

mende lovgivning, således loven bliver udformet på en måde, til deres fordel. 

Ved udvælgelsen af hvilke høringssvar, der ønskes en dybere analyse at, er listen over 

høringssvar gennemgået og udvælgelsen er sket på baggrund af store anerkendte inter-

essenter på tværs af interesser og kompetencer, således et repræsentativt billede af det 

danske erhvervsliv bliver belyst i opgaven.

 

I analyseafsnittet bliver brugt data fra CSES som måler de potentielle besparelser. Her er 

det værd at bemærke at der kan være en forskel mellem disse tal og de danske, da disse 

tal er på baggrund af hele EU og Danamark blot udgør en meget lille del heraf. Således 

er disse tal ikke nødvendigvis repræsentative for den danske situation, men blot en idika-

tor.

Alt anvendt materiale er vurderet enkeltvis i forhold til reliabilitet og validitet. 
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Metode

Dette afsnit har til formål at beskrive de metodiske overvejelser og valg, som denne ho-

vedopgave er bygget op om. Afsnittet gennemgår indsamlingsteknikker, indsamling af 

datamateriale, samt hvordan problemformuleringen vil blive besvaret.

Overordnet set er opgaven bygget op omkring en forklarende undersøgelse, hvilket 

betyder, at vi ud fra de lempelsesmuligheder, den nye årsregnskabsloven giver mulighed 

for, ønsker at belyse, hvilke konsekvenser dette kan have for regnskabsbrugerne til 

årsregnskabet. Opgaven tager derfor udgangspunkt i en praktisk problemstilling. Op-

gaven bygger derfor ikke på en løsning, og konklusionen skal blot ses som en forudsi-

gelse for, hvilke konsekvenser lempelserne har for informationsbehovet.

Dataindsamling

Dataindsamlingen vil bestå af data fra både primære og sekundære kilder, kvantitativt og 

kvalitativt for at få den mest repræsentative data. Opgaven vil blive udarbejdet deduktivt, 

hvilket vil sige, at vi har taget udgangspunkt i en konkret situation, hvor vi igennem op-

gaven ønsker be- eller afkræftet, hvorvidt det først antagede er tilfældet. [Andersen, Ib s. 

31-33]

De primære kilder vil blive indsamlet i form af interviews, hvor vi har valgt at udføre disse 

som semistrukturerede interviews. Interviewet er tilrettelagt sådan, at respondenten 

mindst muligt bliver påvirket af stimuli fra interviewer, og det således er respondenten, 

der som udgangspunktet fører ordet. Vi ønsker at guide respondenten i emnet for at få 

svar på vores spørgsmål, ved hjælp af keywords, kommentarer og indskudte sætninger 

hvis nødvendigt. Grunden til at respondenterne ikke skal påvirkes af vores eventuelle 

holdninger er, at vi ønsker en så objektiv opgave som muligt, så vi ender med en reel 

konklusion.

Spørgsmålene er tilpasset den enkelte respondent og denes baggrund. Der vil være 

nogle helt generelle spørgsmål om deres baggrund og mening om emnet. Spørgsmål er 

tilpasset således, at de rammer respondentens fagområde samtidig med, at de bedst 

muligt besvarer opgavens problemformulering. Interviewene vil blive optaget, transskribe-

ret og gengivet, bortset fra et enkelt interview der, er foregået på skrift.

Der har været overvejet, om interviewet kunne erstattes eller suppleres af spørgeskemaer, 

hvilket er fundet uegnet, da opgaven handler om årsregnskabsloven, som vurderes kom-

pleks, og derfor har kun få taget aktivt stilling til den og dannet sig en holdning. Derved 

vurderes biasen for stor ved en sådan indsamlingsform. Interviewene giver mulighed for 
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at lave et baggrundstjek af respondenten og vurdere dennes kompetencer for at besvare 

spørgsmålene, og så er vi også sikre på, at vi forhører os hos de regnskabsbrugere, der 

anvender årsregnskabet mest.

Der er foretaget interview med følgende respondenter:

Revisor Morten Høgh - arbejdsområde: iværksættervirksomheder samt små og mellem-

store virksomheder. Ekstern lektor på CBS, HD, CMA og HA siden 2007. Interviewet har 

den bias, at Morten med sin baggrund som revisor kan have interesse i, at lempelserne er 

med til at lette arbejdet i en revision, og dermed være alt for positiv i retorikken vedrøren-

de lempelserne. Modsat kan lempelser medføre færre arbejdsopgaver og dermed mindre 

arbejde for revisorer. 

Han er valgt egnet til interview, grundet hans brede erhvervserfaring blandt små virksom-

heder. Han kender virksomhederne og interessenternes behov. 

Bank/kreditinstitut Jens Kristian Andersen -  erhvervsdirektør i Danske Bank Hillerød. Ek-

stern lektor på CBS siden 1995.

Vi har valgt at interviewe Jens fra Danske Bank, da banken som långiver til mindre 

virksomheder, ønsker at sikre en korrekt kreditvurdering for at afdække risikoen. Dam-

vad-analysen har også påvist at banker/kreditinstitutter er de regnskabsbrugere der 

anvender årsrapporten fra mindre virksomheder mest, og derfor vil deres arbejde blive 

påvirket af lempelsesmulighederne.

Analytiker Gitte Krarup - Manager Risk Compliance hos Bisnode.

Vi har taget kontakt til Gitte hos Bisnode, da firmaet analyserer mindre virksomheder og 

deres fremadrettede formåen for at skabe indtægter. Årsrapporten er en stor del af den 

samlede analyse, som analytikerne foretager, og derfor mærker analytikere også den for-

ringelse af informationsbehovet, årsrapporten eventuelt vil byde på ved aflæggelse under 

disse lempelser.

Af anden primær data har vi anvendt høringssvar, der er en del af lovforslaget blandt de 

større danske virksomheder, organisationer og fagforeninger, som har haft mulighed til at 

kommentere forslaget. Dette giver mulighed for at høre bredt dansk erhvervsliv om hvilke 

meninger, der er omkring de nye tiltag. Beretningerne er førstehåndsberetninger og der-

for af høj validitet da spørgsmålet berører hele lovforslaget. Dette er procesdata, som er 

kendetegnet det indsamles ved løbende aktiviteter i samfundet og organisationer. 
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Anden sekundær data vil blandt andet være EY’s indsigt i årsregnskabsloven, medlem-

sundersøgelse fra Dansk Erhverv, analyse af brug af lempelser i EU fra Erhvervsstyrelsen 

og årsregnskabsloven.

Opgavens opbygning

Opgaven bliver struktureret ved at først at redegøre for hvilke elementer årsrapporten 

består af, samt hvilke ændringer, der har været i indeholdt i EU-direktivet, som har dannet 

grund for ændringen i årsregnskabsloven. Det gøres ved en gennemgang begrebsram-

men og årsregnskabsloven.

Herefter redegøres for, hvilke interessenter, der benytter sig af årsrapporten og deres 

behov.

Dernæst en analyse af de undersøgelser, der ligger forud for ændringerne i EU-direk-

tivet og årsregnskabsloven, herunder en vurdering af de potentielle besparelser. Til dette 

formål anvender vi DAMVAD-analysen, som er udarbejdet for Folketinget og Center for 

Strategy & Evaluation Services forud for EU direktivet. 

De forudgående undersøgelser vil blive sammenholdt med interviews af revisor, kredi-

tinstitut og kreditvurderingsbureau, hvor deres holdning ønskes afklaret til lempelserne 

herunder om der er nogle utilsigtede konsekvenser. 
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Redegørelse

Det eksterne regnskab

Årsregnskabsloven er gældende for alle danske erhvervsdrivende virksomheder un-

dtaget virksomheder, der er underlagt regnskabsregler underlagt finanstilsynet (finan-

sielle virksomheder) og offentlige virksomheder, som er underlagt regler for statens 

regnskabsvæsen. En række statslige og kommunale organisationer har dog igangsat en 

række omlægning af reglerne, så statens regnskabsvæsen lægger sig nærmere op af 

årsregnskabsloven.

Årsregnskabsloven er bygget på den såkaldte ”byggeklodsmodel” hvilket betyder at 

større og mere komplekse virksomheder er underlagt flere og mere omfattende lovkrav 

end mindre virksomheder, hvorfor virksomhederne opdeles i 4 regnskabsklasse A, B, C, 

og D:

 A: Personlige virksomheder, benævnt i årsregnskabsloven §§ 18-21

 B: Små virksomheder, benævnt i årsregnskabsloven §§ 22-77

 C: Mellemstore og store selskaber, benævnt i årsregnskabsloven §§ 78-101

 D: Børsnoterede selskaber og statslige selskaber, benævnt i årsregnskabsloven §§  

 102-108

Alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven, kan frivilligt vælge at aflægge 

års- og koncernregnskab i henhold til IFRS frem for årsregnskabsloven, men hvis man 

vælger at gøre dette, skal man leve op til de omfattende krav der er stillet i IFRS, og der-

for er ser man ikke mange danske virksomheder vælger IFRS frem for årsregnskabslov-

en og over virksomheder der er børsnoterede eller som har udenlandsk moderselskab. 

[Indsigt i årsregnskabsloven]
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Bestanddele i det eksterne regnskab for regnskabsklasse B

Generelt

Årsrapporten er ledelsens billede af selskabet, som skal være et retvisende billede af de 

lovpligtige og frivillige elementer, som årsregnskabsloven består af. 

En årsrapport skal efter årsregnskabslovens generalklausul § 11 udvise et retvisende 

billede, som er en generalklausul for regnskaber og ledelsespåtegningen skal være 

en retvisende redegørelse af selskabet situation. Regnskabet udarbejdes til formål for 

regnskabsbrugeren, som har behov for såvel finansielle som ikke-finansielle oplysninger. 

En årsrapport skal indeholde:[Indsigt i årsregnskabsloven] [Årsregnskabsloven – Forslag 

til den største ændring i 15 år].

Tabel 2 - Bestanddele i årsrapport - egen tilvirkning på baggrund af [Årsregnskabsloven - Forslag til den 

største ændring i 15 år]

Årsrapporten skal udarbejdes efter følgende principper: klarhed, substans, væsentlighed, 

going concern, neutralitet, periodisering, konsistens, bruttoværdi, formel kontinuitet, reel 

kontinuitet. 

Indholdet i årsrapporten skal tage udgangspunkt i reelt indhold, hvor alle væsentlige for-

hold skal belyses. Der aflægges som udgangspunkt regnskab efter going concern, med-

mindre det ikke forventes, at selskabet kan fortsætte sin drift. Dette skal belyses neutralt 

hvor emner hverken må beskrives mere positive eller negative end de faktiske forhold. 

Posterne i årsrapporten skal afspejle periodes hændelser, hverken mere eller mindre, og 

det skal være på en måde, som er konsistent med tidligere år. Posterne skal indregnes 

som bruttoværdier. Formel kontinuitet opnås når at ultimo sidste år svarer til primo i år og 

reel kontinuitet sker ved at årsrapporten aflægges på samme måde som tidligere år, så 

Bestanddele af årsrapport Regnskabsklasse B 
(mikrovirksomhed)

Regnskabsklasse B

Ledelsespåtegning Frivillig, hvis der kun er et 
medlem i direktionen og 
ingen bestyrelse

Ja

Revisorpåtegning Frivillig - mulighed for at 
fravælge revision

Frivillig - måske mulighed for 
at fravælge revision

Ledelsesberetning Frivillig Ja
Anvendt regnskabspraksis Frivillig Ja
Resultatopgørelse og balanceJa - efter de almindelige 

skemakrav
Ja - efter de almindelige 
skemakrav

Egenkapitalopgørelse Frivillig Ja
Noter Ja Ja
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den er sammenligning med hensyn til opstilling, klassifikation, indregningen og målegrun-

dlag. [Indsigt i årsregnskabsloven]

Ledelsesberetning 

Ledelsesberetningen er et sammendrag fra ledelsen af virksomhedens hovedaktiviteter, 

usikkerhed ved indregning og måling, en beskrivelse af usædvanlige forhold, redegørelse 

for den økonomiske udvikling, redegørelse af filialer i udlandet, beskrivelse af betydnings-

fulde hændelse i årets løb, beksrivelse af vidensressourcer, beskrivelse af risikoprofil, 

beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter mm. Ledelsesberetningen skal være ret-

visende, og omfanget af en ledelsesberetning varierer alt efter hvilken regnskabsklasse, 

virksomheden befinder sig i.

Ledelsesberetningen skal indeholde et retvisende billede af udviklingen af virksomheden, 

og det er kun relevante oplysninger for regnskabsbrugeren som skal medtages, og alle 

informationer skal være neutrale. 

Beretningen er ikke underlagt revisionspligt, men der er pligt til, at revisor skal gennem-

læser beretningen og udtaler sig om, hvorvidt beretningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab. 

Regnskabsklasse B selskaber skal udarbejde en ledelsesberetning hvis der er væsent-

lige ændringer i selskabet aktiviteter eller økonomiske forhold. Det kan eksempelvis være 

hvis selskabet ikke har samme hovedaktivitet som det foregående år så tallene ikke kan 

sammenlignes, eller hvis der er risiko for virksomhedens fortsatte drift.

Hvis regnskabsklasse B selskaber undlader ledelsesberetningen skal virksomhedens 

hovedaktivitet stadig oplyses. [Indsigt i årsregnskabsloven]

Ledelsespåtegning

Det er et krav efter årsregnskabsloven § 2 stk. 1, at ledelsen skal afgive en erklæring, om 

ledelses pligter og ansvar. 

Det er ledelsen, der har ansvaret for at aflægge årsregnskabet, og ethvert medlem af di-

rektionen eller bestyrelsen skal påtegne årsrapporten på generalforsamlingen. Ledelsens 

ansvar er beskrevet i årsregnskabslovens §§ 8-10.

Ledelsen, som kan bestå af et tilsynsråd, direktion og/eller bestyrelse, som skal forsyne 

regnskabets med en påtegning, om hvorvidt at regnskabet er aflagt i overensstemmelse 
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med selskabet vedtægter, relevant lovgivning, regnskabet udviser et retvisende billede 

og om virksomheden har fravalgt revision, og om tilhørende krav herfor er opfyldt.  

Ledelsespåtegningen kan udelades i mikrovirksomheder, hvis ledelsen kun består af et 

medlem.

Revisionspåtegning

Selskaber skal som udgangspunkt lade sit regnskab revidere af en godkendt revisor, som 

afgiver en revisionspåtegning efter årsregnskabsloven § 135. Selskaber, som kan opfylde 

to ud af tre følgende punkter i to regnskabsår i træk kan undlade at lade sig revidere:  

 - Balancesum er under 4 millioner kr.

 - Nettoomsætning under 8 millioner kr. 

 - Antal fuldtidsansatte under 12

Påtegningen skal indeholde revisors ansvar, revisionens omfang, en udtalelse om 

ledelsesberetningen hvis relevant og udtrykke en konklusion om revisionen. [Indsigt i 

årsregnskabsloven]

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er en redegørelse for, hvordan tallene i årsrapporten er indreg-

net, og hvilket målegrundlag der er anvendt. Herudover skal der redegøres for hvilken 

regnskabsklasse selskabet befinder sig i, og i hvilken valuta regnskabet er præsenteret 

hvis der er anvendt anden valuta end danske kroner. 

Der skal også redegøres for, om der er tilvalg efter højere regnskabsklasser. Det kan 

eksempelvis være, at et selskab i regnskabsklasse B tilvælger pengestrømsopgørelse, 

anlægsnote, ledelsesberetning, hoved- og nøgletal mv.

En grundlæggende forudsætning for et regnskab, er at det er aflagt kontinuerligt, altså 

på samme grundlag fra år til år. Hvis dette ændrer sig, enten ved lovændring, overgang 

til anden regnskabsklasse, eller hvis det vurderes, at regnskabet bliver mere retvisende, 

skal konsekvenserne redegøres for konkret og fyldestgørende. Er det ændring i indregn-

ing og målegrundlag som har konsekvenser for regnskabsposter, skal der redegøres for 

dette, og derudover skal sammenligningstal og eventuelle nøgletal tilpasses for de tidlig-

ere år, således at alle tal er indregnet efter de nye metoder.   

En redegørelse for ændret regnskabspraksis skal indeholde en omtale af på hvilket grun-

dlag regnskabspraksis er ændret, og en beskrivelse af hvilke ændringer, der er i forhold 

til tidligere år, og hvilke områder, der bliver berørt samt i hvilket omfang, også for tidligere 

år. [Indsigt i årsregnskabsloven]
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Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen anvendes til at specificere de indtægter og omkostninger virksom-

heden har haft i løbet af regnskabsåret, hvilket gør er det muligt for brugerne af årsrap-

porten at se, hvilke indtægter og omkostninger der har været med til at skabe årets resul-

tat.

Virksomheder i regnskabsklasse B skal opfylde skemakravene efter årsregnskabsloven 

§ 23, hvilket betyder, at resultatopgørelsen skal opgøres efter enten skema 3 (artsopdelt) 

eller skema 4 (funktionsopdelt), begge skemaer er i beretningsform, og kan ses i bilag 2 i 

årsregnskabsloven.

Det er op til virksomhederne selv at vælge hvilken form for resultatopgørelse de ønsker 

at anvende, det afhænger blot af, hvordan de vil præsentere omkostningsstrukturen. 

Virksomhederne skal dog se på hvilken struktur der er bedst at anvende, set i forhold til 

hvordan de ønsker at beregne nøgletal, og hvordan ledelsen ønsker at anvende af resul-

tatopgørelsen som et ledelsesværktøj.

Der er for virksomheder i regnskabsklasse B og C (mellemstor) mulighed for sammen-

drag af visse poster i resultatopgørelsen. Dette kan ønskes af virksomheder, der af 

konkurrencemæssige årsager ikke ønsker at oplyse nettoomsætning. Hvilke poster der 

sammendrages afhænger af, om virksomheden anvender den funktions- eller artsopdelte 

resultatopgørelse, men fælles er at, nettoomsætning og omkostninger indgået i produk-

tionen samt andre driftsindtægter kan sammendrages til en post benævnt “bruttofortje-

neste” eller “bruttotab”. Selvom nettoomsætningen er blevet sammendraget, skal kriteri-

erne for indregning af omsætningen beskrives i den anvendte regnskabspraksis. [Indsigt 

i årsregnskabsloven]

Balance

Balancen er opdelt i hhv. aktiver, som skal specificeres i hovedområderne anlægsaktiver 

og omsætningsaktiver, samt passiver (forpligtelser), der skal specificeres i hovedom-

råderne kort- og langfristede forpligtelser. [Indsigt i årsregnskabsloven]

Aktiver

Aktiver er i årsregnskabsloven defineret som følgende “Ressourcer der er under virksom-

heden kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske 

fordele forventes at tilflyde virksomheden.”

Aktiverne er dermed den økonomiske ressource i virksomheden, der forventes at give 

en fremtidig økonomisk fordel, som kan være en generel værdiskabelse i virksomheden 
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gennem et øget salg eller omkostningsbesparelser.

Aktiver specificeres i anlægs-, finansielle- og omsætningsaktiver:

Anlægsaktiver er defineret ved, at der er tale om en langsigtet værdi i virksomheden som 

skaber fremtidige økonomiske fordele, og de kan yderligere opdeles i følgende grupper:

 - Immaterielle aktiver: aktiver som ikke er finansielle eller i fysisk form, dette kan   

   være goodwill, varemærker, patenter osv. immaterielle aktiver afskrives typisk   

   over en længere årrække. 

 - Materielle aktiver: Disse aktiver er i fysisk substans til brug i virksomhedens pro - 

   duktion eller distribution af varer og tjenesteydelser, der medvirker til værdiska-  

   belse i virksomheden, som ligger ud over en regnskabsperiode. Materielle   

   anlægsaktiver er ifølge årsregnskabsloven grunde og bygninger, produktionsan- 

   læg, andre anlæg, driftsmateriel og inventar og materielle anlægsaktiver under   

     udførelse.

 - Finansielle aktiver: Disse aktiver defineres ved at være pengemæssige aktiver,   

  som er angivet at være i vedvarende eje i virksomheden med en løbetid på mindst  

  et år. Eksempler på finansielle aktiver er aktier, obligationer, kapitalande mv.  Disse  

  aktiver måles til kostpris ved indregning i balancen, som dermed er dagsværdien  

  ved transaktionstidspunktet (inkl. transaktionsomkostninger).

Omsætningsaktiver er modsat anlægsaktiver aktiver, der kan realiseres kortsigtet, altså 

inden for et år. Det kan være tilgodehavende fra salg, varebeholdninger, likvider, værdipa-

pirer mv. [Indsigt i årsregnskabsloven]
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Passiver

Passiver (forpligtelser i årsregnskabsloven defineres som “Eksisterende pligter for virk-

somheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at 

medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.”

Pasiverne er opdelt i:

- Egenkapital

- Hensatte forpligtelser

- Gældsforpligtelser

 - Langfristet gæld

 - Kortfristet gæld

Noter til årsregnskabet

Noterne i årsregnskabet er et supplement til læserne, der uddyber de regnskabsposter, 

der er sammendraget af forskellige poster eller som kræver yderligere belysning for 

regnskabslæseren.

Noterne er en specifikation af de sammendragende regnskabsposter, som der fremgår i 

enten resultatopgørelsen eller balancen. 

Afhængig af regnskabsklasse er der frivillige og pligtige noter. Det er tilladt at uddybe 

regnskabsposterne i det omfang, ledelsen mener, det giver mening for regnskabsbru-

geren. De pligtige noter bliver gennemgået i afsnittet med de nye regler for mikrovirksom-

heder. [Indsigt i årsregnskabsloven]
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Redegørelse for begrebsrammen

Den danske begrebsramme er indarbejdet i årsregnskabsloven og er bygget op omkring 

den internationale begrebsramme, som er indarbejdet i IAS (International Accounting 

Standard) og IFRS (International Financial Reporting Standards) og den er udarbejdet af 

IASB (International Accounting Standard Board). 

Begrebsrammen anvendes til at skabe fælles retningslinjer for regnskabsaflæggelsen, 

så regnskabsudarbejdelsen bliver ens på tværs af virksomhederne og lande. Dermed er 

forudsætningerne for, at det retvisende billede opfyldes, (generalklausul beskrevet i lov-

ens §11) være hjulpet på vej, da der ligger nogle retningslinjer for, hvordan årsregnskabet 

skal være opbygget, hvilket hjælper med at der skabes nytteværdi for regnskabsbru-

gerne, og det øger den samlede tillid til årsrapporten.

Som tidligere nævnt er årsregnskabsloven formueorienteret, og dette gælder også 

begrebsrammen. Begrebsrammen består af fem niveauer, hvor de to første niveauer 

beskriver den samfundsmæssige målsætning, og indholdet er derfor fast for alle virksom-

heder, hvor imod de sidste tre niveauer udgør målesystemet og varierer fra post til post. 

[Elling, Jens O. s. 195-224]

Niveau 1 - Brugernes informationsbehov (findes i årsregnskabsloven kapitel 3 § 11 og 12)

Niveau 2 - Kvalitetskrav (findes i årsregnskabsloven kapitel 3 § 11 og 12)

Niveau 3 - Definition af elementer (findes i årsregnskabsloven bilag 1)

Niveau 4 - Indregning og måling (findes i årsregnskabsloven ud for det område posten 

tilhører)

Niveau 5 - Klassifikation (findes i årsregnskabsloven ud for det område posten tilhører)

Begrebsrammen, som er indarbejdet i årsregnskabsloven, er fra 2001, og er ikke ble-

vet opdateret siden. IASB har ultimo maj 2015 sendt et høringssvar vedrørende en ny 

begrebsramme til offentlig kommentering [Ny begrebsramme for regnskaber er sendt i 

offentlig høring]. Den nye begrebsramme skal forbedre den finansielle rapportering og 

indeholder udkast til ændring af følgende elementer:

 - Måling

 - Begrebet økonomisk resultat

 - Præsentation og oplysning

 - Ophør af indregning

 - Den regnskabsaflæggende virksomhed

Derudover er de dele af den eksisterende begrebsramme som er forældet blevet opdat-
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eret. 

Begrebsrammen som er indarbejdet i årsregnskabsloven, forsøger at gøre mere sammen-

lignelig med IFRS, så regnskabsaflæggelsen for mindre virksomheder er mere sammen-

lignelige nationalt.

De 5 niveauer er yderligere beskrevet nedenfor.

Niveau 1 - Brugernes informationsbehov

Dette niveau beskriver de former for informationsbehov, regnskabsbrugerne (interessent-

erne) har for brugen af regnskabet. Interessenterne til virksomheden er beskrevet i senere 

afsnit, og de tre former for informationsbehov prognose-, kontrol- og fordelingsopgaven 

som beskrives nedenfor:

Prognoseopgaven består i, at et årsregnskabet anses for at være en væsentlig informa-

tion til virksomhedens formue i balancen og dens evne til at generere fremtidige nettope-

ngestrømme. Ved hjælp af disse informationer kan investorer værdiansætte virksomheden 

med både cashflow modeller og residualindkomstmodeller.

Kontrolopgaven omhandler, hvordan virksomhedens ledere generere værdi for virksom-

hedens ejere, herunder forvalter dens ressourcer. Det er altså den klassiske principal 

agent teori. En del af prognoseopgaven anses derfor også for at opfylde kontrolopgaven.

Fordelingsopgaven tillægges en central betydning i årsregnskabsloven på grund af det 

brede stakeholder perspektiv. Fordelingsopgaven beskriver, hvordan det overskud, som 

virksomheden allokeres, allokeres ud til investorerne, de ansatte, bestyrelse mv.

Formålet med opgaverne er at opfylde interessenternes behov bedst muligt, uden at give 

dem så meget information, at årsrapporten bliver uoverskuelig. Resultatet bliver, at så 

længe årsrapporten er en “standardvare”, vil der altid være behov for interessent tilpas-

sede informationer.

 

Niveau 2 - Kvalitetskrav

Den information der stilles til regnskabsbrugernes rådighed, skal leve op til nogle 

kvalitetskrav for at opnå nytteværdi for regnskabsbrugerne. Kvalitetskravene kan opstilles 

i følgende kvalitetshierarki:
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Figur 1 - [Elling, Jens O.] side. 204 - reformuleret 

[Ny begrebsramme for regnskaber er sendt i offentlig høring s. 204 reformuleret]

Modellen er opdelt i de fundamentale egenskaber, som omhandler relevans og validitet, 

samt supplerende kvalitative egenskaber og de supplerende kvalitative egenskaber. 

Relevans og validitet danner rammerne om de fundamentale egenskaber, der skaber 

nytteværdi og uddyber det retvisende billede.

Relevans betyder, at data skal være relevant for regnskabsbrugerne i form af prognos-

eværdi, som betyder, at man anvender historiske informationer i årsrapporten, og ud fra 

disse analyser forventningerne til fremtiden. Samtidig kan regnskabet anvendes til at 

bekræfte/afkræfte tidligere forventninger til regnskabet.

Præsentationen er troværdig, når informationerne er sande og retvisende, og opfylder de 

tre følgende udsagn:

 Fuldstændigvil sige, at årsrapporten indeholder alle informationer, der er nødven  

 dige for at regnskabsbrugerne kan tage beslutning og agere ud fra dette.

 Neutral vil sige at regnskabet ikke er farvet, og at oplysningerne er objektive.

 Fejlfri, som betyder, at informationerne i regnskabet er korrekte, ud fra ledelsens   

 bedste skøn og forudsætninger på det givne tidspunkt. 
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De supplerende kvalitative egenskaber som skal være tilstede, for at regnskabet lever op 

til den korrekte forventede kvalitet er:

 Sammenlignelighed, betyder, at oplysningerne i regnskabet skal være i en form,   

 så det er sammenligneligt med andre virksomheder, og at regnskabsbrugerne kan  

 tage beslutning på baggrund af dette.

 Verificerbarhed, der definerer, om usikre poster kan indregnes eller ej, samt med  

 hvor meget og hvordan det skal indregnes.

 Rettidighed, så kun informationer, der er relevante for regnskabsbrugerne på   

 daværende tidspunkt præsenteres, da alt anden information vil være støj.

 Forståelighed, hvilket betyder, at informationerne i regnskabet skal kunne forstås af  

 en regnskabskyndig læser. [Elling, Jens O.]

I niveau 2 er der to tærskelværdier, som skal være opfyldt, for at man kan gå videre til 

niveau 3, nemlig væsentlighed da regnskabet skal indeholde væsentlige informationer 

til regnskabsbrugerne, samt nytte overstiger omkostninger, hvilket betyder, at nyttevær-

dien for regnskabsbrugerne skal være større end omkostningerne ved at udarbejde 

regnskabet.

Niveau 3 - Definition af elementer

I dette niveau defineres de hovedelementer, som årsregnskabet består af, og som alle 

poster skal klassificeres under. Så det er det teoretiske grundlag for årsregnskabet der 

beskrives i dette niveau, hvor det som tidligere beskrevet, er det formueorienteret para-

digme der anvendes, hvilket betyder, at det er blot balancen der er i fokus, og resultatop-

gørelsen er sekundær og beskriver reguleringerne i aktiverne og passiverne.

Placering af poster i de definerede elementer, er vigtigt i forbindelse med periodiseringer, 

da f.eks. poster som forventes at bringe “fremtidige økonomiske fordele”, skal aktiveres 

i balancen og afskrives løbende til resultatopgørelsen, da de ellers skulle de indregnes i 

resultatopgørelsen under omkostninger.

Totalindkomstbegrebet er et teoretisk begreb, hvor der ikke skelnes mellem realiseret eller 

urealiseret værdistigning, hvilket betyder at alle ændringerne i virksomhedens egenka-

pital omfattes i totalindkomstbegrebet. I årsregnskabsloven må de urealiserede værdis-

tigninger ikke indregnes i resultatopgørelsen da de ikke anses for at være “indtjent”,  og 

disse skal i stedet bogføres direkte på egenkapitalen eksempelvis opskrivninger af ejen-

domme. Disse poster kaldes for Dirty Surplus poster. [Elling, Jens O.]
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Niveau 4 - Indregning og måling

Dette niveau omhandler hvornår, med hvilket beløb, og hvor meget en post skal in-

dregnes i regnskabet. En post kan først indregnes når:

 - Det er sandsynligt (>50 %), at posten vil bidrage til fremtidige økonomiske fordele  

   eller afgå fra virksomheden (niveau 3)

 - Posten kan måles pålideligt altså troværdigt (begrebsrammen niveau 2)

 - Posten skal bidrage til nytteværdien for regnskabsbrugerne, altså den skal være  

   relevant (begrebsrammen niveau 2)

Kvantitative måleattributter

Måleattributterne beskriver, til hvilken værdi posterne indregnes i regnskabet, hvor akti-

verne og forpligtelserne kan indregnes til følgende:

Historisk kostpris
Prisen som blev givet/modtaget på det daværende 
tidspunkt

Amortiseret kostpris
Kostpris med fradrag for afdrag eller tillæg for forskel 
mellem det indregnede beløb og indfrielsesværdi samt 
nedskrivninger

Genanskaffelsesværdi
Prisen for at erhverve/provenu ved genetablering på 
balancedagen

Salgsværdi 
Prisen for erhvervelse/frigørelse af aktiver/forpligtelser på 
balancedagen

Nettorealisationsværdi
Aktivernes salgsværdi efter 
salg/distributionsomkostninger, eller den samlede sum af 
fremtidige nettoudbetalinger i forpligtelsens levetid

Kapitalværdi
Nutidsværdien af aktivets fremtidige nettoindbetalinger, 
som det forventes at indbringe, eller nutidsværdien af 
fremtidens nettoudbetalinger på forpligtelsens levetid

Dagsværdi
Værdien som aktivet/forpligtelsen kan udveksles til på 
balancedagen mellem uafhængige parter og på et 
velfungerende marked (markedsværdi)

Tabel 3 - Kvantitative måleattributter - [Elling, Jens O.]

I takt med udviklingen fra et præstationsorienteret paradigme til formueorienteret para-

digme bliver flere poster indregnet til dagsværdi frem for den historiske kostpris.

Kvalitative måleattributter

Grundet ikke valide målinger (jf. niveau 2) så er der regnskabsinformationer som ikke kan 

indregnes i balancen, og der vil derfor være en “gab” mellem markedsværdien og den in-

dregnede egenkapital. Disse ikke-finansielle informationer oplyses til regnskabsbrugerne 

gennem de kvalitative måleattributter, som oftest kan være:
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 - Ledelsesberetningen, som indeholder informationer om knowhow (vidensressou- 

   rcer) i virksomheden, forsknings- og udviklingsaktiviteter osv.

 - Noteoplysninger i form af yderligere information om posterne i balancen 

Niveau 5 - Klassifikation

Dette niveau omhandler klassifikation af posterne, altså om de skal indregnes i resultatop-

gørelsen, balancen, egenkapitalopgørelsen eller pengestrømsopgørelsen.

Der arbejdes overordnet med to typer klassifikation:

 1.  Klassifikationen skal være relevant for regnskabsbrugernes prognose- eller kon 

      trolformål.

 2.  Informationerne/posterne skal inddeles i homogene grupper, og efterfølgende  

      underopdeles, f.eks. i form af anlægsaktiver som yderligere opdeles i materi-  

      elle, immaterielle og finansielle aktiver [Elling, Jens O.]
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Redegørelse for lovændringer efter EU-standarder

Ændringen til årsregnskabsloven L117 er affødt af direktivændringer 2013/34/EU som 

er vedtaget i EU og er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende d. 29. juni 2013 L 

182/21. [Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013]

Begrebet mikrovirksomheder er opstået, da det vurderes, at små virksomheder har svært 

ved store administrative byrder, set i forhold til deres størrelse, i forbindelse med offentlig-

gørelse af årsregnskabet. Der bemærkes, at mikrovirksomheder i de enkelte stater stadig 

bør føre regnskab og at en mikrovirksomhed skal klassificeres efter de samme kriterier 

som gælder de resterende regnskabsklasser, hvilket vil sige efter balancesum, omsæt-

ning og gennemsnitligt antal medarbejdere i regnskabsåret.  

Det er op til det enkelte medlemsland, at beslutte hvorvidt begrebet mikrovirksomhed 

passer ind i landets markeder og omgivelser, og hvorvidt en decideret fritagelse for offen-

tliggørelse af regnskaber skal finde sted, dog skal det kunne begæres af myndighederne. 

For at sikre ensartede oplysninger, som er sammenlignelige, skal principperne for 

regnskabsaflæggelse være opfyldt, det vil sige indregningsprincipperne og målingsprin-

cipperne, der omfatter going concern, samt forsigtigheds- og periodiseringsprincippet. 

Samtidig er det ej heller tilladt at modregne aktiver og passiver samt indtægter og udgift-

er. Princippet for indregning skal være det historiske kostprisprincip, hvor det er tilladt at 

opskrive anlægsaktiver. 

Regnskabet bør udarbejdes i forhold til et skema efter posternes funktion eller art. Der 

åbnes for muligheden at undlade at opstille en resultatopgørelse, men i stedet udarbejde 

en redegørelse for virksomhedens resultat udarbejdet efter skemakravene. Behovet hos 

regnskabsbrugeren for noter i små virksomheder er vurderet som begrænset, hvor en 

begrænset oplysningspligt vurderes tilstrækkelig, i det man tager hensyn til, at indsamling 

af data til noter kan være omkostningstungt.

Regnskabspraksis vurderes at være et nøgleelement i en regnskabsaflæggelse, som bør 

omfatte indregningsgrundlag efter going concern samt beskrive hvis der er væsentlige 

ændringer. 

Mikrovirksomheder er fritaget for ledelsesberetning, hvis der oplyses om eventuelle egne 

aktier, væsentlige aktiviteter og ændring i hovedaktiviter som en note. [Årsregnskabsloven 

– Forslag til den største ændring i 15 år]

I EU-direktivet kapitel 9, artikel 36 afsnit 1. a) fremgår det at ethvert medlemsland kan 

fritage mikrovirksomheder en række forpligtelser. Indregning af periodeafgrænsnings-
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poster under aktiver og passiver, oplysning af sikkerhedsstillelser, finansielle forpligtelser 

der ikke er indregnet i balancen, eventualforpligtelser, pensionsforpligtelser, forpligtelser 

vedrørende associerede og tilknyttede virksomheder, ekstraordinære poster samt egne 

aktier.

Der er ikke krav om underopdeling af balancen således en balance kan se ud på følgen-

de måde hvis posterne er relevante:

Tabel 4 - Aktiver og passiver [Elling, Jens O.]

En resultatopgørelse kan oplyses forkortet, mens følgende poster som minimum skal op-

fyldes:

 - Nettoomsætning

  -Andre indtægter

  -Udgifter til råvarer og hjælpematerialer

 - Personaleudgifter

 - Værdireguleringer

 - Andre udgifter

 - Skatter

 - Årets resultat

Hvis ovenstående udeladelser anvendes vil et retvisende billede være opfyldt, og 

regnskabet behøver ikke opfylde andre krav for at fremvise et retvisende billede. 

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver Egenkapital

Omsætningsaktiver Hensættelser

Gæld
Aktiver i alt Passiver i alt
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Redegørelse for lovændringer efter danske standarder

D. 21. maj 2015 blev L 117 vedtaget ved 3. behandling ved “Lov om ændring af 

årsregnskabsloven og forskellige andre love - Reduktion af administrative byrder, tilpas-

ning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdi-

rektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.” [Lovforslag L117 vedtaget af 

Folketinget ved 3. behandling den 21. maj 2015]. Den gældende lovgivning er LBK nr 

1580 af 10/12/2015. 

Omdrejningspunktet i denne opgave er §§ 22 a og 22 b. 

Definitionen for en mikrovirksomhed er, at selskabet ikke overstiger to ud af tre følgende 

krav i to efterfølgende regnskabsår i træk:

 - En balancesum på 2.700.000 kr

 - En nettoomsætning på 5.400.000 kr

 - Antal gennemsnits fuldtidsansatte på 10

Virksomheden må dog ikke besidde kapitalandele i andre virksomheder med bestem-

mende indflydelse; investeringsvirksomheder, som har til hovedformål at investere i ejen-

domme, værdipapirer, eller virksomheder, der har afledte finansielle instrumenter. 

Mikrovirksomheder indgår i regnskabsklasse B og skal som udgangspunkt overholde 

regnskabsreglerne i regnskabsklasse B. 

Mikrovirksomheder kan undlade: 

 - årsregnskabsloven § 56, oplysninger om anvendt regnskabspraksis. 

 - årsregnskabsloven § 63 oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end  

   5 år efter balancetidspunktet.

 - årsregnskabsloven § 67 a, nr. 1 og 3, tilbageførsler af nedskrivning på omsætning 

   saktiver og nedskrivninger på anlægsaktiver.

 - årsregnskabsloven § 68 gennemsnits antal heltidsbeskæftigede.

Ved anvendelse af en eller flere af ovenstående undladelser, finder § 11 stk. 2 og 3 ikke 

sted, som beskriver at virksomheden skal afgive tilstrækkelige oplysninger så regnskabet 

og et eventuelt koncernregnskab måtte være retvisende. 

Endvidere, hvis selskabet vælger at undlade at oplyse et eller flere af de mulige punkter, 

så finder §§ 37- 38 ikke sted, og så skal alle finansielle aktiver og forpligtelser måles til 

kostpris jf. §36, og ikke reguleres efterfølgende til dagsværdi eller salgsværdi. 

Et selskab kan ikke tilvælge reglerne for mikrovirksomheder, hvis selskabet besidder ka-
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pitalandele i enten associerede eller tilknyttede virksomheder, ej heller hvis selskabet har 

til hovedformål at investere i værdipapirer eller fast ejendom, ligesom det ikke er tilladt, at 

der er finansielle instrumenter på balancedagen.

Med disse lempelser vil små virksomheder såsom tandlæger, butikker, ejendomsmæglere 

mf., med fordel kunne udarbejde et regnskab mere simpelt. [Årsregnskabsloven – Forslag 

til den største ændring i 15 år]

Det er muligt at udelade ledelsesberetningen, hvis ledelsen kun består af et medlem - en 

direktør og ingen bestyrelse. Dette gælder både regnskabsklasse B og C.

Virksomheden kan undlade ledelsesberetningen, hvis der ikke er sket ændringer i virk-

somhedens aktivitet og der ikke er egne kapitalandele. Virksomhedens hovedaktivitet kan 

beskrives i en note hvor der også kan beskrives, hvis der har været ændringer i sel-

skabets hovedaktivitet.[Årsregnskabsloven – Forslag til den største ændring i 15 år]

Resultatopgørelse og balance opstilles efter de almindelige skemakrav.

Regnskabspraksis kan undlades, da indregning skal ske til kostpris, og der må ikke 

være dagsværdireguleringer, jf. årsregnskabsloven § 37, og hertil kommer, at invester-

ingsejendomme skal indregnes til kostpris og ikke må reguleres over resultatopgørelsen. 

Opskrivningerne skal derfor bindes på egenkapitalen og ikke under overført resultat, og 

derved kan der ikke udloddes udbytte på baggrund af de urealiserede værdistigninger, 

som der ellers ville ved indregning af investeringsejendomme. [Årsregnskabsloven – 

Forslag til den største ændring i 15 år] [Indsigt i årsregnskabsloven]

Noter

Generelt er der krav, om at mikroselskaber skal oplyse som en note, hvis der er ændring-

er om regnskabsmæssige skøn eller ændringer som følge af fejl jf. årsregnskabsloven § 

54.

Storaktionærforhold skal oplyses (alle ejerforhold over 5 %) jf. årsregnskabsloven § 74.

Der skal oplyses eventualforpligtelser, såsom leasingforpligtelser, huslejeforpligtelser 

samt andre juridiske forpligtelser, jf. årsregnskabsloven § 64.

Hvis det er relevant, skal virksomheden oplyse, hvis den indgår i en koncern. Hvis det 

er tilfældet, skal virksomheden oplyse i årsrapporten jf. årsregnskabsloven § 71 navn og 

hjemsted for moderselskabet.

For anlægsaktiver skal der oplyses i en note hvis der laves op- eller nedskrivninger, jf. 

årsregnskabsloven 59, samt hvis der er indregnet aktiver, som selskabet ikke selv ejer jf. 

årsregnskabsloven § 60.
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Der skal oplyses, hvis der er tilgodehavender hos ledelsen og dermed ulovlige ak-

tionærlån, jf. årsregnskabsloven § 73.

Mikrovirksomheder er undtaget at oplyse om gæld, der forfalder senere end 5 år efter 

balancedagen. Der skal stadig i regnskabet oplyses hvilken del af gælden, som forfalder 

efter mere end et år, og den skal kategoriseres som langfristet, men selskabet er fritaget 

for at oplyse yderligere i en note om den del, der forfalder over 5 år.

Hele klasse B, herunder mikrovirksomheder, er fritaget for at oplyse om særlige poster og 

gennemsnitligt antal fuldtidsansatte.
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Årsregnskabslovens udvikling, og baggrund for den nye lovændring

Selvom årsregnskabet umiddelbart spiller en meget stor rolle for eksterne virksom-

hedsbrugere, skulle man indtil 1981, hvor årsregnskabsloven blev vedtaget, finde 

regnskabsbestemmelserne i selskabslovgivningen. Regnskabsområdet gennemgik en 

signifikat udvikling op gennem 80’erne og 90’erne, og der opstod behov for revidering og 

dermed ændring af regnskabsloven, hvor man i 2001 opdaterede årsregnskabsloven, så 

den afspejlede denne udvikling, og samtidig blev loven blev tilpasset til de internationale 

regnskabsstandarder (IFRS). Denne lovændring byggede på nogle af de lovændringer, 

Europa Parlamentet foretog i 4. direktiv (1978) og 7. direktiv (1983).

Årsregnskabsloven gik efter revideringen og ændringen i 2001 fra at være et præsta-

tionsorienteret regnskabsparadigme (hvor der tages udgangspunkt i den historiske kost-

pris) til at være et formueorienteret paradigme (virksohedens værdier og forpligtelser 

indregnes til dagsværdi).

Loven er løbende blevet ændret af de skiftende danske regeringer, hvor de største æn-

dringspakker blev vedtaget i 2004, 2006 og 2008, og fælles for disse lovpakker er, at 

de har haft til hensigt at lempe de administrative byrder for mindre virksomheder. Disse 

lovpakker har fået en del kritik for at lægge mere vægt på at lempe de administrative 

byrder for mindre virksomheder end på at tilpasse årsregnskabsloven til IFRS, hvilket be-

tyder, at vi i dag stadig har væsentlige forskelle imellem de to lovgivninger.

Dog har de nye ændringer i regnskabsdirektivet taget højde for en større globalisering 

for små virksomheder, hvilket betyder, at globale virksomheder, der hører til i regnskabsk-

lasse B, har mulighed for at aflægge årsregnskab efter internationale regnskabsprincip-

per. [Indsigt i årsregnskabsloven] Antallet af udenlandsk ejede firmaer i Danmark har 

også haft en betydning for udviklingen i den danske lovgivning (fra 3.234 i 2004 til 4.009 i 

2013). [Udenlandske ejede firmaer]

Det nye regnskabsdirektiv (2013/34/EU) der er udarbejdet af Europa Parlamentet og 

vedtaget den 26. juni 2013, bygger på at skabe harmonisering mellem de administra-

tive byrder og de oplysninger, der skal præsenteres i årsregnskabet for at give et ret-

visende billede af regnskabet overfor interessenterne. Antallet af små virksomheder og 

mikrovirksomheder udgør 99 % af det samlede antal virksomheder i Europa[Emneblade 

om Den Europæiske Union - Små og mellemstore virksomheder], og man vil via det nye 

regnskabsdirektiv fremme den konkurrencemæssige fordel for små virksomheder i Euro-

pa overfor virksomheder uden for Europa.

Det nye regnskabsdirektiv skulle være implementeret i alle nationale regnskabslove se-
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nest den 20 juli 2015, og være gældende fra den 1. januar 2016, og omfatter regnskab-

saflæggelsen for 2015 regnskabet. Den danske regering har ambitioner om, at den nye 

årsregnskabslov vil give en samlet besparelse på 300 mio. kr. for mindre virksomheder, 

som skal være en del af en samlet besparelse på de administrative byrder på 2 mia. kr. 

frem til 2020.
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Det markedsregulerede regnskab vs. det regulerede regnskab

Det eksterne regnskab er reguleret af både EU-direktiver, internationale standarder og 

national lovgivning som Folketinget regulerer. I den senere tid er antallet af flere regul-

eringer til særligt små- og mellemstore virksomheder steget blandt andet med indførelsen 

af udvidet gennemgang, som er en erklæring, som revisor kan påtegne regnskabet med, 

som et alternativ til revisionspåtegningen, og flere helt små virksomheder har muligheden 

for helt at fravælge bistand fra en revisor. 

Som et alternativ til den omfangsrige regulering, kunne markedsløsningen, som omhan-

dler udbud og efterspørgsel vedrørende informationer i regnskabet, være en løsning. 

Et af argumenterne for, at det skal være markedsløsningen i stedet for regulering, er at 

man skal undgå en overproduktion af regnskabsdata og dermed reducere den admin-

istrative byrde, som er særlig stor for de mindre virksomheder. Tanken er altså, at virk-

somheder som er selvstændige juridiske enheder og dermed et lukket kredsløb, kun skal 

afgive informationer til omverdenen, hvis behovet er der fra interessenter.

Ifølge agentteorien vil ledelsen, som agerer agent for ejerne, som er principalen, skulle 

levere den mængde regnskabsdata, som ejerne skal bruge for at overvåge, hvordan 

ledelsen forvalter selskabets økonomiske ressourcer. [Elling, Jens O s. 47-52]

Ledelsen vil naturligt have en indgående indsigt i selskabets interne regnskab i modsæt-

ning til ejerne, som kun har adgang til selskabets eksterne regnskab. Der er derfor en 

asymmetrisk viden om selskabets økonomiske ressourcer. Dette kaldes for et informa-

tionsgab. Selskabets ledelse vil have mulighed for at disponere for egen vinding over sel-

skabets økonomiske ressourcer, hvilket ikke er til fordel for ejerne som ledelsen er agent 

for. Hvis ejerne ikke finder informationsbehovet tilstrækkeligt, kan ejerne øge kontrollen 

med ledelsen, hvilket vil være forbundet med større udgifter, hvilket vil reducere overskud-

det, hvilket ledelsen ikke har interesse i, da de ofte er bonus aflønnet. Det bliver derfor i 

ledelsens interesse at informere tilstrækkeligt, således informationsbehovet for ejerne er 

dækket, da ejerne i sidste ende kan afsætte ledelsen.

I mindre virksomheder ses det ofte, at ejeren og ledelsen er samme person eller samme 

kreds af personer. Dette betyder, at incitamentet for at tilbyde yderligere oplysninger i det 

eksterne regnskab bortfalder. I dette tilfælde vil agentteorien ikke gældende. 

I følge signalteorien har ledelsen incitament til at afgive frivillige informationer til virksom-

hedens ressourceejere. Her tænkes særligt kapitalmarkedet, såsom investorer og kredit-

givere. Incitamentet til dette er at skabe et tæt samarbejde med kapitalmarkedet, således 
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kapitalmarkedet opfatter virksomheden som troværdig og dermed reducerer kapital-

markedets risiko. Med lavere risiko medfølger lavere omkostninger i form af renter.

Opfatter kapitalmarkedet virksomheden som utroværdig da virksomheden kommer med 

dårlige estimater og har en ringe kommunikation udadtil, vil risikoen stige for kapital-

markedet, hvorfor selskabets aktier vil falde i værdi samtidig med at renten vil stige eller i 

værste fald opsiger kreditinstitutter deres engagement med virksomheden. Intet af dette 

er i ledelsens interesse da ledelse ofte er resultatlønnet både i form af

aktieprogrammer og bonus afhængig årets resultat. Ofte er små virksomheder ejet af en 

meget begrænset ejerkreds, i mange tilfælde kun af én person. Dermed er virksomheden 

ikke børsnoteret,  og der er ikke risiko for faldende aktiekurser. Dog er der mange mindre 

virksomheder afhængige af deres bankforbindelse, hvorfor de gerne afgiver yderligere 

informationer end oplyst i regnskabet til disse. Det kan være det interne regnskab, bud-

getter og forretningsplaner.

Investorer og kreditinstitutter har altså samme effekt på ledelsen som ejeren i

agentteorien.

Der er også andre interessenter end kreditinstitutter og investorer, som kan have interesse 

i at få informationer ud over informationerne i det offentliggjorte regnskab. Det kan være 

analytikere, statistikbanken, samarbejdspartnere, leverandører og kunder. Det er almin-

delig praksis, at der bliver lavet kontrakter om udlevering af informationer, som ligger ud 

over det offentliggjorte regnskab. Prisen for informationerne reguleres efter udbud og eft-

erspørgsel, og de er eftertragtet, da al handel, om det er med aktier, varer eller servicey-

delser, altid er et spørgsmål om hvilken part, der har den bedste viden og direkte adgang 

til information.

For at undgå en for stor asymmetri i informationsniveauet mellem interessenterne, skal 

alle børsnoterede virksomheder sende alle meddelelser igennem til Københavns Fonds-

børs, som videredistribuerer meddelelserne ud til interessenterne.
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Figur 2 - [Elling, Jens O.] s. 24 omformuleret

Interessenterne kan som udgangspunkt opdeles i interne og eksterne interessenter, hvor 

de interne interessenter har direkte tilknytning til virksomhedens produktion og anvender 

det interne regnskab til økonomistyring og præsenterer det eksterne regnskab for de 

eksterne interessenter. I mindre virksomheder, som vi afdækker, vil interne interessenter 

ofte være ejerkredsen og medarbejdere, hvor ejerne (investorerne) i større virksomheder 

vil være eksterne.

De forskellige interessenters informationsbehov, afhænger af hvilken beslutningsopgave 

de har til hensigt at opfylde. [Elling, Jens O.]

Ejere (investorer)

Ejerne som ofte i større virksomheder er investorer, ønsker at få præsenteret valide data 

for at kunne vurdere virksomhedens fremtidsudsigter og dermed opnå beslutningsgrund-

lag for hvor de skal placere deres penge samt vurdere på, hvordan ledelsen performer i 

Interessenter

Denne opgave har fokus på forholdet mellem årsregnskabet og dets interessenter, og 

dette afsnit skal afdække, de mindre virksomheders interessenter, og hvordan de er tilk-

nyttet til virksomheden.

Alle interessenter har hver deres tilknytning til virksomheden, og de har derfor forskellige 

behov, der skal tilgodeses i årsregnskabet. Forholdet mellem virksomheden og inter-

essenterne kan beskrives via koalitionsmodellen: 
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virksomheden. Der lægges som udgangspunkt vægt på prognoseopgaven. [Elling, Jens 

O.]

Ledelsen

For mindre virksomheder, hvor ledelsen og ejeren er en og samme person, har ledelsen 

behov for data fra det interne regnskab for at kunne tage strategiske beslutninger for virk-

somheden. Det er ledelsen, der aflægger årsrapporten, og denne har derfor ikke direkte 

gavn af årsrapporten ud over at få et overblik over året, der er gået samt revisors kom-

mentarer og forslag til forbedringer. Det er fordelingsopgaven der er i fokus. [Elling, Jens 

O.]

Medarbejdere

For medarbejdere, især i mindre virksomheder, er der et behov for at kende til virksom-

hedens tilstand ift. løn, personlig udvikling og sikkerhed i ansættelsesforholdet, og da det 

ikke er alle medarbejdere der har indblik i det interne regnskab, de vil derfor anvende 

årsrapporten til dette.[Elling, Jens O.]

Kunder

Kunderne vil ofte ønske at have informationer i årsrapporten, der kan give et overblik over 

virksomhedens evne til fremadrettet at kunne levere varer eller tjenesteydelser, og især 

hvis der er tale om komplekse/niche varer eller ydelser, samt hvis der er tale om forud-

betaling på ordre.[Elling, Jens O.]

Leverandører

Leverandører (til virksomheden) som sælger på kredit, ønsker ud fra årsrapporten at 

kunne vurdere virksomhedens mulighed for fremadrettet at kunne betale for varer eller 

tjenesteydelser, og om der dermed er grundlag for fortsat handel med virksomheden. 

Årsrapporten er ikke et nuværende billed af virksomhedens likviditet, men fortæller, hvor-

dan virksomheden historisk set har performet, og hvad forventningerne til fremtiden er. 

[Elling, Jens O.]

Långivere

Långivere har i særdeleshed interesse i årsrapporten, og som der beskrives yderligere i 

denne afhandling, så er årsrapporten uden tvivl den vigtigste informationskilde til långi-
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verne, da den giver mulighedfor at analysere virksomhedens fremtidig performance og 

kreditvurdere den.

Det er vigtigt for långivere, at årsrapporten er retvisende, og at de kan stole på regnskab-

sinformationerne, og netop derfor ønsker långivere, at årsregnskabet er blevet revideret. 

Hvis ikke dette er tilfældet, så vil långiverne kræve informationer på anden vis, ved f.eks. 

at hente budgetter eller tage ud og besøge virksomheden. [Elling, Jens O.]

Offentlige myndigheder

Der er to store offentlige myndigheder som interagerer med alle virksomhed, dette er 

Erhvervsstyrelsen og SKAT. Alle virksomheder skal som udgangspunkt efter udløb af 

regnskabsåret, indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabsloven 

§ 138, som opbevarer alle årsrapporter i en database, som andre interessenter (især 

kreditinstitutter) kan hente data fra. Erhvervsstyrelsen foretager også stikprøvevis kontrol 

af de indsendte årsrapporter, jf. årsregnskabsloven § 159, [årsregnskabsloven] og er 

derfor den ansvarlige offentlige instans for, at virksomhederne præsenterer en retvisende 

årsrapport. Nytteværdien af revisorer er dermed meget høj, da de er ansvarlige for, at 

regnskabet overholder skatte-, selskabs- og regnskabsloven, hvilket de skriver under på..

Virksomheder skal aflægge årsrapport og skatteregnskab, skatteregnskabet anvendes af 

SKAT, de de har behov for yderligere oplysninger, end det som fremgår af årsrapporten 

(hentes hos Erhvervsstyrelsen). [Elling, Jens O.]

Det eksterne miljø

Det eksterne miljø kan være virksomhedernes lokalmiljø, som for mindre virksomheder 

kan spille en stor rolle, da størstedelen af deres kunder befinder sig lokalt. Så virksom-

hedernes deltagelse i aktiviteter i lokalmiljøet, og at der tages miljømæssige hensyn osv. 

er i det eksterne miljøs interesse. [Elling, Jens O.]
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Informationsbehov - den eksterne regnskabsbruger

Der er to former for regnskaber. Det interne og det eksterne. Denne opgave tager 

udgangspunkt i det eksterne regnskab, da det er det regnskab, som der bliver offentligg-

jort, og som forskellige interessenter skal forholde sig til, mens det interne regnskab aldrig 

kommer ud til offentligheden, men bliver brugt til intern økonomistyring. 

Det eksterne regnskab har til formål at informere virksomhedens interessenter, investor-

er, långivere, kunder, ansatte og leverandører, om finansielle informationer som formue-, 

finansierings- og indtjeningsforhold. [Elling, Jens O. s 17-23]

Figur 3 - [Elling, Jens O.] side 19 

Ovenstående figur illustrerer informationsbehovet for det eksterne regnskab. Virksom-

heden udbyder informationer til ressourceejerne. For mindre virksomheder er det oftest 

potentielle investorer, kreditinstitutter, medarbejdere, kunder og leverandører.

Jo flere informationer regnskabsproducenterne udbyder i form af formue-, finansierings-, 

og indtjeningsforhold, des lettere er det at tiltrække nytilkomne  ressourcejere. 

Ressourceejerne har behov for at følge med i, hvordan det går virksomhederne, da kred-

itinstitutterne vil sikre deres udlån, medarbejderne sikre sig fast arbejde, kunderne og 

leverandørerne sikre sig valide samarbejdspartnere.

For at ressourceejerne skal kunne anvende det eksterne regnskab, skal regnskabet opfyl-

de en række kvalitetskrav. Helt grundlæggende skal et regnskab give “et retvisende bille-
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det af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling”. Det gøres for at give regnskabs-

brugeren de bedste forudsætninger for at træffe en beslutning. For at et regnskab skal 

give et retvisende billede, er der en række specifikke kvalitetskrav regnskabet skal leve 

op til:

 - Relevant

 - Forståeligt

 - Validt

 - Sammenligneligt

For at et regnskab skal kunne sige at være “relevant”, skal det indeholde en tilstrækkelig 

mængde informationer, så ressourceejerne får dækket deres informationsbehov, så de 

kan træffe de rette beslutninger på baggrund af regnskabet. 

Regnskabet skal udformes gennem valg af regelsæt, så ressourceejeren kan modtage 

den information, afsenderen ønsker kommunikeret.  

Regnskabet skal både være forståeligt og have de relevante data. Den data, som 

virksomheden afgiver til ressourceejerne, skal være valid, for at ressourceejerne  har 

mulighed for at kunne træffe korrekte beslutninger. Eksempelvis skal der være tillid til, at 

værdien af selskabets aktiver afbilder virkeligheden, og til at selskabet ikke har udeladt 

eller undervurderet forpligtelser.

Regnskabet skal endvidere kunne sammenlignes med tidligere år, for at ressourceejerne 

kan se virksomhedens udvikling. Der skal altså være en kontinuitet i indregningsprincip-

perne, for at regnskaberne er sammenlignelige. Hvis dette ikke er tilfældet, hvis for ek-

sempel virksomheden har omlagt regnskabsåret, så der ikke er lige mange måneder i de 

respektive regnskabsperioder, eller at indregningskriterierne eller vurderingsprincipperne 

er ændret, skal dette forklares. 

Et regnskab skal som tidligere beskrevet aflægges som “et retvisende billede”. For at 

regnskabet skal kunne accepteres som “et retvisende billede”, skal de bagvedliggende 

regnskabsteoretiske udsagn accepteres. 

Man opererer ikke med begrebet “absolut sandhed”, da regnskabsførelse er forbundet 

med estimater og skøn. Man opererer derfor med, at udsagn blot skal være “sande”. [El-

ling, Jens O. s. 37-41]

For at ressourceejerne skal få mest muligt nytteværdi ud af regnskabet, skal ressourcee-

jerne forstå det “sprog” og den bevisførelsesteori som et regnskab og regnskabspraksis 

udtrykker gennem nedenstående figur.
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Figur 4 - [Elling, Jens O.] side 19 

Det syntaktiske niveau bygger på normative teorier, der er logiske begreber, som ikke 

tager stillingen til rigtigheden af tallene, men blot om de overholder de vedtagne regler, 

eksempelvis det dobbelte bogholderi og periodisering af indtægter og udgifter. 

På baggrund af det syntaktiske niveau, som er den logiske sammenhæng, er der det 

semantiske niveau som ser på, hvorvidt det syntaktiske niveau holder i virkeligheden 

gennem videnskabelig verifikation. Det kan eksempelvis være aktiver, som man kan 

genfinde i virkeligheden, som bygninger, biler, varelager, kassebeholdning mv. Dog kan 

der være aktiver, som er af syntaktisk karakter, hvis det er af regnskabsteknisk karakter, 

såsom periodeafgrænsningsposter.

Normativ regnskabsteori har til formål at danne hovedregler, som fremmer nytteværdien 

for den eksterne regnskabsbruger og dermed når det pragmatiske niveau. 

For at sørge for mest mulig nytteværdi hos regnskabslæseren er det den logiske teore-

tiske tankegang, der skal korrespondere med virkeligheden, som skal danne grundlaget 

for den bedste beslutning. 

Det er altså essentielt, at regnskabsbrugeren forstår de bagvedliggende principper, der 

danner grund for fremkomsten af regnskabet, så regnskabsbrugeren kan træffe de bed-

ste beslutninger.
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Delkonklusion for redegørelse 

Årsregnskabet er løbende blevet reguleret for at lempe de administrative byrder for virk-

somheder, som er en konflikt mellem det markedsregulerende regnskab og det regulere-

de regnskab. På den ene side ønsker interessenterne indsigt i virksomheden og på den 

anden side ønsker regeringen ikke at hæmme dansk erhvervsliv. 

Ifølge signalteorien vil ledelsen selv levere de tilstrækkelige informationer til virksom-

hedens interessenter for at undgå unødige omkostninger i form af højere renter og lavere 

kreditter da ledelsen ofte er bonus aflønnet. 

Ressourceejerne ønsker naturligvis at allokere deres ressourcer til de virksomheder der er 

mindst risikofyldte. Derfor des mere virksomhederne informere omkring deres som for-

mue-, finansierings- og indtjeningsforhold des bedre er interessenterne informeret og des 

bedre beslutninger kan de tage. 

EU har med denne baggrund reduceret kravene til mirkovirksomhederne for årsrap-

porten, for at reducere de administrative byrder. Det gøres med ovenstående tankegang 

ved at markedskræfterne vil efterspørge de nødvendige data, som en årsrapport even-

tuelt ville have indeholdt. Danmark har også optaget disse standarder hvilket betyder at 

mirkoregimet er blevet indført fra 1. januar 2016. En mikrovirksomhed er at selskabet ikke 

overstiger 2 ud af 3 følgende krav på i 2 efterfølgende regnskabsår i træk - en balance-

sum på 2,7 mio kr, nettoomsætning 5,4 mio. kr og gennemsnits fuldtidsansatte på 10. 

Det betyder at mikrovirksomheder kan udelade regnskabspraksis, ledelsesberetningen 

hvis ledelsen består af et medlem, gæld der forfalder over 5 år og gennemsnits antal 

fuldtidsmedarbejdere.

Ved at reducere de administrative byrder ved at reducere omfanget og dermed kvaliteten 

af årsrapporten, modstrider man begrebsrammen niveau 1. Begrebsrammen omtaler at 

interessenterne har brug for at vide hvordan overskuddet bliver distribueret, igennem for-

delingsopgaven, opfølgning på de tidligere udmeldte prognoser, kontrolopgaven samt en 

udmelding på hvordan ledelsen forventer at fremtiden kommer til at være gennem prog-

noseopgaven. 

Dette ønskes belyses i analyse afsnittet om det gør sig gældende for mikrovirksomheder, 

eller om interessentkredsen er så snæver, at de reducerede regnskabskrav er passende 

og dermed resultere i en besparelse for virksomhederne.
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Analyse 

Center for Strategy & Evaluation Services

Center for Strategy & Evaluation Services (CSES) har udarbejdet en forudgående rapport 

for regnskabsdirektivet 4. (78/660/EØF), “4th Company Law Directive and IFRS for SMEs”.

[CSES]

I rapporten bliver der analyseres 323 virksomheder, heraf 100 små virksomheder og 87 

mikrovirksomheder. Analysen blev udarbejdet i perioden marts til juli 2010 ved blandt 

andet interview af banker, regeringer og revisionsfirmaer. 

Figur 5 - [CSES] 

Ovenstående figur er det overordnede billede af, på spørgsmålet om, hvordan virksom-

hederne aflagde regnskabet. Mindre virksomheder overladerder mere opgaven til deres 

rådgivere såsom revisorer i forbinedelse med  opgørelse af regnskabet, skat mm., men 

alle virksomhederne bruger mere eller mindre intern tid for at udarbejde regnskabet, og 

ved at se overordnet på lempelserne er der 56 % af mikrovirksomhederne, som mener, at 

lempelserne vil være til hjælp. [CSES]

CSES spørger om virksomhedernes holdning til en lempelse og en reduktion af deres 

resultatopgørelse og balance. 81 % af de små virksomheder svarer, at de vil anvende 

simplificeringen og 50 % forventer en besparelse forbundet hermed. Det noteres, at 

bankerne foretrækker et standard regnskab end en simplificering af resultatopgørelsen 

og balancen.

Der bliver endvidere spurgt ind til effekten af lempelse om ikke at skulle oplyse om even-

tualforpligtelser og garantistillelser. Her mener 41 % af de små virksomheder at det vil 

have en gavnlig effekt. Bankerne var enstemmigt enige om at denne note vil være nød-

vendig for deres arbejde og vil stille krav til at se sådan note.

Ved interviewet svarede 40 % af de små virksomheder, at ved at simplificere indregnin-

Ikke hjælpsom
33%

Ved ikke
11%

Hjælpsom
56%

Mikrovirksomheder n=87
Ved at se på forslaget overordnet, hvor 
hjælpfuld vil det være for din forretning?

Ikke hjælpsom
42%

Ved ikke
7%

Hjælpsom
51%

Små virksomheder n=100
Ved at se på forslet overordnet, hvor 

hjælpfuld vil det være for din forretning?
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gen fra dagsværdi til kostpris og ved at reducere oplysninger omkring bevægelser på 

aktiverne vil medføre en besparelse. Bankerne har ingen præference for på hvilken måde, 

virksomheden indregner dens aktiver. 

Det bemærkes at holdningerne blandt regnskabsbrugerne var blandede. Revisorerne 

var positive overfor forenklingen af direktiverne. Bankerne og kreditorganisationerne var 

derimod modstandere af forenklingen og påpegede, at der var plads til en opdatering 

eller modernisering af reglerne men ikke en forenkling, da det vanskeliggør analysen af 

virksomhederne.  

Af rapporten kan nedenstående figur udledes. Den viser dele af de potentielle omkost-

ninger, som virksomhederne kan spare ved at indføre de nye direktiver. 

Den er opgjort på baggrund af interviews med virksomhederne hvor der bliver spurgt om 

deres nuværende tidsforbrug, og om hvor lang tid de forventer at bruge på de enkelte 

områder ved indførelse af direktiverne. Der tages højde for, at 50 % af de små virksom-

heder mener at, de ikke vil opleve besparelser. [CSES]

Table 8.9 Comparison of savings and total costs

Company size Administrative cost € 
million

Savings € 
million

% saved Savings € 
million 

% saved

Large companies                       578                  2     0%           41     7%
Medium companies                       429                  9     2%         113     26%
Small companies                    3.015                31     1%         650     22%
Micro companies                    5.439     -10 0%      2.284     42%
Total                    9.461                32     0%      3.088     33%

Accounts presentation Notes to the accounts

Tabel 5 - [CSES] 

Figuren er udarbejdet af CSES på baggrund af data leveret af Rambøll og Cap Gemini i 

rapporten “Priority Areas for Annual Accounts and Company Law”. 

I ovenstående figur er der ikke taget højde for de omstillingsomkostninger, som der er 

forbundet med at skulle omstille sig til nye regler. Omkostningerne forbundet hermed er 

estimeret til 32 mio. EUR. Dette ses dog at være ubetydeligt i forhold til de samlede an-

slåede administrative omkostninger som der er lagt op til der kan spares. 

Det ses, at der er potentiel besparelse op mod 42 %, af de administrative omkostninger 

for mikrovirksomheder, hvilket som vurderes særdeles væsentligt for mikrovirksomhed-

erne. 

Det bemærkes, at der ikke er besparelser ved udarbejdelse af resultatopgørelsen og bal-
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ancen, da det blot er en opstilling af den allerede lovpligtige registrering af bogføringen. 

Besparelsen er ved udeladelse af noterne, da mikrovirksomheder anvender 52 % af den 

samlede tid af regnskabsaflæggelsen til at udarbejde noter. [CSES]

Tabel 6 - [CSES] 

Ved en simplificering af årsrapporten bemærkes det, at bankerne ser en meget begræn-

set besparelse da de ser, mener at dele af udeladelserne ikke kan undværes og dermed 

på anden vis skal leveres til virksomhedens interessenter. 

Bankerne mener ikke, at introduktionen af cash flow opgørelse ikke giver mening, da 

store dele af den, kan udledes af den nuværende balance.

Ligeledes mener bankerne at for at kunne udstede kreditfaciliteter er det essentielt at 

det kan udledes af resultatopgørelsen, hvorvidt hvorledes der er tale om ekstraordinære 

indtægter eller ordinære.

Overordnet mener bankerne ikke, at det giver mening at indføre IFRS for de små og mel-

lemstore virksomheder.  [CSES]

Table 8.11 - Percentage of the total time for accounts preperation spent on notes to the accounts
Large Medium Small Micro

33% 30% 50% 52%

Simplificering af
årsrapporten

Introducere cash flow
Undlade opgørelse af

eventualforpligtelser og
garantier

Reduktion af
resultatopgørelse

Ændring af regler for
indregning

Små virksomheder 6% -5% 5% 4% 5%

Mikrovirksomheder 15% -15% 9% 9% 5%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

% besparelse af totale omkostninger

Figur 6 -[CSES] 
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Udover besparelserne på internt tidsforbrug er der også besparelse på reduktion af revi-

soromkostninger. Rapporten ser at der er en potentiel besparelse for mikrovirksomheder i 

revisionshonoraret på 365 mio. EUR eller svarende til 81 %. Det er vores vurdering at det 

er højt sat på baggrund af revisorens udmeldinger. [CSES]

Tabel 7 - [CSES]

Table 8.14 - Esimate of potential audit cost savings
Company size Notes cost € 

million
Notes savings € 

million
% saved Notes audit 

costs € million
Potential audit 

saving € million

Large companies          191                      41     22%              273                        59     
Medium companies          129                    113     88%              501                      440     

Small companies       1.505                    650     43%              165                        71     
Micro companies       2.828     2284 81%              452                      365     
Total       4.655                 3.088     66%           1.391                      935     
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Delkonklusion Center for Strategy & Evaluation Services

Virksomhederne er overvejende enige i, at lempelserne vil være en fordel for deres virk-

somhed. 56 % forventer en direkte besparelse. 

81% af de små virksomheder vil anvende simplificeringen, hvoraf kun 50% mener der er 

en besparelse forbundet hermed. 

Rapporten estimerer en betydelig besparelse på 42 % hvilket svarer til 2.284 mio. EUR for 

mikrovirksomheder. 

Den primære besparelse kommer fra tidbesparelse ved at udarbejde færre noter, da 

virksomheder bruger 52 % at deres tidsforbrug i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 

til at udarbejde noter. Hertil kommer besparelser i form af lavere revisionsomkostninger. 

Rapporten estimerer, at revisionsomkostningerne kan reduceres med 81 % eller 365 mio. 

EUR hvilket er marginalt i forhold til besparelsen af den interne tid. 

Generelt er bankerne, som i denne sammenhæng er interessenter for selskaberne, meget 

skeptiske over for lempelserne af årsrapporten. De giver udtryk for at reduceret informa-

tion i årsrapporten vil resultere i en øget usikkerhed, hvorfor bankerne på anden vis vil 

anmode om de informationer, som er udeladt.
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Forudgående analyse fra DAMVAD

Damvad[DAMVAD] er et analyseinstitut, og har udarbejdet en forudgående analyse 

for Erhvervsstyrelsen angående interessenters anvendelse af årsrapporten for mindre 

virksomheder. Denne analyse blev gennemført som et led i en forudgående analyse 

fra Erhvervsstyrelsen før implementeringen af den nye årsregnskabslov. Analysen blev 

gennemført for at opnå et veldokumenteret grundlag for at vurdere lempelsesmuligheder 

for mindre virksomheder set fra et brugerperspektiv.

Overordnet set har i alt 806 respondenter har deltaget i, svaret på analysen, som er en 

blanding at survey-resultater og kvalitative interviews. Respondenterne er fordelt ud på 

følgende brugergrupper, hvor det i parentesen er antal deltagere, og det efter * er antallet 

som er blevet interviewet:

 - Samarbejdspartnere (393) *4

 - Investorer (229) *3

 - Kreditinstitutter (89) *3

 - Analytikere (53) *2

 - Myndigheder (42) *3

Først og fremmest viser analysen, at årsrapporten uden sammenligning er den informa-

tionskilde, der anvendes mest til vurdering og analyse af virksomheder.

Respondenterne blev spurgt, hvilken størrelse virksomhed de beskæftigede sig med når 

de anvendte årsrapporten. Selvom begrebet mikrovirksomheder ikke var blevet imple-

menteret ved undersøgelsen, blev den medtaget som et muligt svar. Af nedenstående 

figur ses at respondenterne primært arbejder med årsrapportn of bliver anvendt for små- 

og mikro virksomheder. 

24%

42%

23%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Mikro virksomheder

Små virksomheder

Mellemstore virksomheder

Kan ikke vurdere

Når du bruger årsrapporter, hvilen 
størrelse virksomhed beskæftiger du dig 

så oftes med?

Figur 7 - [DAMVAD] 



45

I

R

A

K

M

R

A

K

LL

B

Brugere Mikro Små Mellemstore
Analytikkere 14,9% 34,0% 51,1%
Kreditinstitutioner 36,5% 44,7% 18,8%
Samarbejdspartnere 26,3% 53,8% 19,9%
Mydigheder 23,1% 38,5% 38,5%
Investorer 26,7% 41,7% 31,6%

Virksomheder

0% 50% 100%

Kreditinstitutioner

Samarbejdspartnere

Mydigheder

Investorer

Analytikkere

De forskellige brugergruppers formål 
med at bruge årsrapporter

Primært fokus på drift Primært fokus op vækst

Brugen af årsrapport fordelt på størrelsen af de virksomheder brugergrup-

perne typisk kigger på, når de arbejder med årsrapporter

Tabel 8 - [DAMVAD] 

Man ser tydeligt at årsrapportens især anvendes i forbindelse med små virksomhed-

er, samt at det især er kreditinstitutter, samarbejdspartnere og investorer, der anvender 

årsrapporten når de kigger på mikro og små virksomheder. [DAMVAD]

Figur 8 - [DAMVAD] 

Interessenternes formål med anvendelse af virksomhedernes årsrapporter, er primært 

med fokus på driften i virksomheden, og uden overraskelse er det kreditinstitutterne der 

har størst fokus på at sikre sig, at virksomhederne kan betale deres gældsforpligtelser, og 

derfor viser analysen også tydeligt er de er den brugergruppe der i høj til meget høj grad 

anvender årsrapporterne som grundlag for økonomiske dispositioner. [DAMVAD]
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Tabel 9 - [DAMVAD] 

I ovenstående tabel ses også at de fleste brugere henter yderligere informationer fra 

andre kilder end årsrapporten, og man kunne forestille sig at en større andel fremadrettet 

vil anvende andre kilder, når man beskæftiger sig med virksomheder der aflægger 

årsregnskab efter de lempede oplysningskrav. Det nævnes også at kreditinstitutter oftest 

har en egenudviklet database med informationer, som sammen med årsrapporten vurder-

er virksomhedernes kreditværdighed.

Brugerne har yderligere udtalt i interviewene, at årsrapporten tillægges så meget værdi 

da den opfattes som troværdig og af meget høj kvalitet, hvilket især er gældende for de 

årsrapporter, som har revisorpåtegning. Samtidig nævnes, at årsrapporten er udarbej-

det ensartet og struktureret, hvilket gør den til et godt værktøj at sammenligne forskellige 

virksomheder med.

Elementerne i årsrapporten

Analysen viser, at de elementer, som EU direktivet giver mulighed for at lempe, vægtes 

rigtig højt af brugerne (se bilag 2). Det er ledelsesberetningen, som vægtes lavest, 

dog stadig med meget høj værdi, og respondenterne nævner, at de nødigt vil undvære 

ledelsesberetningen, men at de kan se en logik i, at denne udarbejdes med en standard-

beskrivelse og underskrift og kun med uddybende tekst, hvis der er usædvanlige forhold 

som brugerne skal forholde sig til. Samtidig nævnes det, at ledelsesberetningen er en 

”gratis” markedsføringsplatform, hvor ledelsen har mulighed for beskrive virksomhedens 

fremadrettet forhold f.eks. risicihåndtering og kommende aktiviteter, hvilket giver værdi 

for brugerne der ønsker at vurdere virksomhedens fremadrettede performance (ex ante). 

Brugere Aldrig eller i 
meget lav grad

I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj 
grad

Kreditinstitutioner 1,1% 1,1% 15,7% 41,6% 40,4%
Analytikkere 14,0% 7,0% 30,2% 37,2% 11,6%
Investorer 5,4% 11,2% 34,8% 35,7% 12,9%
Samarbejdspartnere 7,9% 13,7% 38,8% 26,9% 12,7%
Mydigheder 19,4% 8,3% 44,4% 25,0% 2,8%

Brugere Aldrig eller i 
meget lav grad

I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj 
grad

Kreditinstitutioner 3,4% 7,9% 30,3% 38,2% 20,2%
Analytikkere 9,1% 11,4% 11,4% 43,2% 25,0%
Investorer 4,9% 4,5% 26,5% 35,9% 28,3%
Samarbejdspartnere 6,8% 17,6% 36,7% 24,9% 13,9%
Mydigheder 17,1% 14,3% 40,0% 17,1% 11,4%

Årsrapporter som grundlag for økonmiske dispositioner
I hvor høj grad danner årsrapporten grundlag for økonomiske dispositioner?

I hvor høj grad indhentes yderligere oplysninger fra andre kilder end 
årsrapporten i forbindelse med økonomiske dispostioner?

De forskellige brugergruppers anvendelse af årsrapport som grundlag for økonomiske dispositioner
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Analysen fremhæver også vigtigheden af egenkapitalopgørelsen, som beskriver hvad 

udviklingen i egenkapital fra primo til ultimo skyldes.

 

De lempelseskrav, som noterne EU direktiver åbner op for, anses for at være af høj værdi 

for brugerne af årsrapporten. De tillægges især stor betydning for de mere avancerede 

brugere som skal foretage dybdegående analyser af virksomhederne. Respondenterne 

påpeger, at det kan betyde en del ekstra arbejde at finde de oplysninger, der fremgår i 

noterne, på anden vis.

Undtagelsesmuligheder for dattervirksomheders regnskabspligt

70 % af respondenterne angiver, at de vil være dårligere stillet, hvis dattervirksomheder 

fritages fra regnskabspligt under forudsætning af 

 1) modervirksomheden hæfter fuldt ud for gælden stiftet af dattervirksomheden

 2) dattervirksomheden indgår i det regnskab modervirksomheden aflægger

 3) modervirksomheden ligger i et EU/EØS-land.

Respondenterne fremhæver, at aktiviteterne og de økonomiske forhold kan være vanske-

lige at gennemskue, og at disse kan kamufleres i moderselskabets regnskab, da moder-

selskabet aflægger et samlet regnskab for hele koncernen, og derfor vil virksomhedens 

informationer være gemt sammen med informationer fra andre datterselskaber. Brugerne 

påpeger, at hvis denne lempelse træder i kraft, er der behov for at datterselskabet le-

verer et internt regnskab, men dette vil dog gå på kompromis med troværdigheden og 

kvaliteten af informationerne, da der ikke længere er en revisionspåtegning. [DAMVAD]

7%

24%

69%

0%

20%

40%

60%

80%

Bedre Uændret Dårligere

Hvordan vil du som bruger af årsrapporter 
vurdere konsekvensen, hvis man fritager 

dattervirksomheder for regnskabspligt under 
særlige betingelser?

Figur 9 -  [DAMVAD]



48

I

R

A

K

M

R

A

K

LL

B

Overordnet set er respondenterne ikke positivt stemt over lempelsesmulighederne der 

fremgår af EU direktivet, da de ønsker så stor gennemsigtighed som muligt, hvilket be-

tyder at lempelserne vil reduceres. De informationer, som brugerne ikke har adgang til 

i årsrapporten for virksomheder der implementerer lempelsesmulighederne, må skaffes 

disse på anden vis, og derfor pålægges regnskabsbrugerne yderligere omkostninger, 

eller også forlanger brugerne at få disse informationer under alle omstændigheder, og det 

vil betyde risiko for opbygning af parallelle men uensartede systemer. Samtidig nævnes 

det, at samarbejdsparterne ikke har samme mulighed som kreditinstitutter for at hente 

disse informationer andre steder.  

Hvis at virksomheder kan anvende forskellig regnskabspraksis alt efter om de er mikro-

virksomheder eller virksomheder i regnskabsklasse B, går det udover sammenlignel-

igheden af virksomhederne, hvilket kan føre til, at brugerne udarbejder egne systemer for 

at kunne sammenligne disse.

Afslutningsvis nævner respondenterne, at de ikke mener, at det er i årsrapporten, hvor 

man skal finde de administrative lettelser for virksomhederne, men at man istedet skulle 

lempe kravene til indberetninger af fx moms, skatteopgørelser og information til Danmarks 

Statistik.

Brugerne mener også, at mange af informationerne allerede er udarbejdet i forbindelse 

med bogføring og udearbejdelse af selvangivelse til SKAT, og at årsrapporten derfor blot 

er en samling af disse informationer. 
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Delkonklusion på Damvad analysen

Analysen fra Damvad giver et klar billede af, at brugerne af årsrapporten ser årsrap-

porten som den vigtigste enkeltstående kilde til information, og at de derfor ikke er tilhæn-

gere af de administrative lempelser, som EU-direktivet lægger op til. De påpeger, at det 

vil gå udover kvaliteten og troværdigheden af årsrapporten, hvilket er i konflikt med be-

grebsrammens niveau 2, som beskriver den kvalitet regnskabet skal aflægges i, hvor det 

især er sammenligneligheden, man går på kompromis med.

Der er ikke tiltro til, at de administrative lempelser vil opnås, og det påpeges ligefrem, at 

det kan have den modsatte effekt og blot besværliggøre arbejdet for både virksomheden 

og brugerne af årsrapporten.

Generelt viser analysen og de bemærkninger brugerne har haft, at mange dele af be-

grebsrammen forringes, særligt niveau 2 og de kvantitative måleattributter i niveau 4.

Det kan undre at Erhvervsstyrelsen vælger at implementere lempelserne, når analysen, 

som de selv har bestilt, klart og tydeligt viser at brugerne af årsrapporten bestemt ikke 

bakker op om disse lempelser. Det kunne være interessant, hvis Erhvervsstyrelsen bes-

tilte en tilsvarende analyse om et par år for at se, hvad udfaldet viille være efter brugerne 

har prøvet at arbejde med årsrapporter, som aflægges med lempelserne.
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Høringssvar forud for lovforslag L117

Folketinget har lavet en høringsrunde dansk erhvervsliv for at høre deres kommentarer til 

L 117 - listen af forespurgte virksomheder, organisationer, fagforeningerne mv., fremgår i 

bilag 1 sammen med høringssvarene på folketingets hjemmeside. Der er blevet hørt 101 

organisationer, virksomheder, foreninger mv., med høringsfrist d 5. december 2014. [Hør-

ingsliste] [Høringsliste] Vi har udvalgt 10 som beskrevet under metode.

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening har ingen bemærkninger til forslaget, og dermed antages det at 

de er godkender forslaget.

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri er bekymret for hvorvidt lempelserne overordnet set resultere i at årsrap-

porten mister sin værdi for kreditvurdering og i kreditinstitutter vil kræver yderligere 

oplysninger hvilket vil opveje lempelserne, men er dog enig i at der skal lempes mest 

muligt for dansk erhverv. 

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er enig i at der skal lempes for dansk erhvervsliv, men Dansk Erhverv men-

er ikke at med dette lovforslag at der vil ske en reel lempelse.

Dansk Erhverv mener at årsrapporten er et yderst vigtigt redskab til analysering og 

vurdering at et selskabs økonomiske situation, hvilket er i overensstemmelse med DAM-

VAD analysen, men dette menes der ikke at der er lagt vægt på og at eventuelle lempels-

er vurderes yderst begrænsede. 

En undersøgelse som Dansk Erhverv har lavet, i 2014 hvor 537 medlemmer har sva-

ret mener 47% at det vil skabe større usikkerhed hvis regnskabet indeholder færre 

oplysninger, og 19% har afvist en et tilbud, kunde eller leverandør på baggrund af et 

regnskab.

Dansk Erhverv er enig i konklusionen hos DAMVAD analysen. 

Endvidere bemærkes der er en bekymring for det retvisende billede hvis regnskabsprak-

sis kan udelades i et regnskab. Det påpeges også at udeladelse af særlige poster kan 

have uheldige konsekvenser for en regnskabslæser. Udeladelse af antal ansatte vurderes 

ikke at have en markant lempelse mens den indikere blandt virksomhedens beskæftigel-

sessituation, og det den indgår i flere nøgletal og udeladelse af denne information vurde-
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res uhensigtsmæssigt. Det samme er vurderingen af den manglede ledelsespåtegning 

som gør ledelsen bevidst dens ansvar ved en regnskabsaflæggelse, hvor det samtidig 

vurderes, at en udeladelse ikke resulterer i en markant besparelser.

DI

DI er enig i, at øget fokus på lempelser for dansk erhvervsliv er velset. Med dette tiltag 

anslås en reel besparelse på 300 mio. kr., hvilket er i den lave ende af målsætningen på 

2 mia. kr., som var målsætningen var med Vækstpakke 2014. DI mener, at et standard-

regnskab kan skabe reelle besparelser mht. indberettelse af selvangivelse og til statistik-

ker og støtter derfor enklere regnskabsregler for mikrovirksomheder. 

Finansrådet 

Finansrådet tilslutter sig, at det skal være lettere at drive erhverv i Danmark men pointerer 

at årsrapporten indgår som en vigtig kilde for kreditvurderinger, som er blevet skærpet 

efter finanskrisen.

Finansrådet vurderer, at hvis væsentlige informationer udgår af årsrapporten, vil risikoen 

for kreditvurdering stige, og dermed vil bæredygtige projekter blive fravalgt, eller om-

kostningerne forbundet med kreditgivning vil stige. Videre kommenteres det, at måle alle 

aktiver til kostpris vil være et brud mod det retvisende billede, som også vil forringe en 

kreditvurdering væsentligt, da der tages højde for op- og nedskrivninger. Overordnet vil 

Finansrådet ikke støtte indførelsen af mikrovirksomheder, men ser hellere indførsel af et 

standardregnskab for klasse B.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

FA har ingen bemærkninger til forslaget, og henviser til svar fra andre finansielle organisa-

tioner. 

Foreningen for Statsautoriserede Revisorer (FSR)

Generelt er FSR enig i, at byrder for erhvervslivet, bør lettes men pointere, at hvis man 

lemper reglerne for de 80.000 berørte mikrovirksomheder kan man opleve, at lempelsen 

have utilsigtede konsekvenser i form af interessenter, der kommer ad hoc og anmoder 

om yderligere informationer som før fremgik af årsregnskabet, hvilket resulterer i flere 

byrder for virksomhederne end før lempelsen. FSR anmærker, at lempelsen er i strid med 

den forudgående analyse fra DAMVAD og medlemsundersøgelsen fra Dansk Erhverv fra 

februar 2014. 
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Begge analyser medgiver, at årsregnskabet er en central del til at vurdere konkurrenter, 

samarbejdspartnere, kreditvurdering mm. Der pointeres, at når der er færre oplysninger, 

skaber det en større usikkerhed, som ikke vil være til gavn for erhvervslivet, da det særligt 

er i de små virksomheder der er den største iboende risiko. Dette understøttes af en un-

dersøgelse som Experian har lavet fra 2014, som konkluderer at der er at den andelen af 

virksomheder med “høj” eller “meget høj” kreditrisiko er ca. 50%, for kategorien af virk-

somheder med en balancesum under 3 mio. kr.. Det er kun 20 % for virksomhederne med 

en balancesum over 3 mio kr. som er i kategorien “høj” eller “meget høj”. 

FSR henviser også til Økonomisk Ugebrev CFO den 23. november 2014 “Regeringens 

regnskabsforenkling giver bagslag” og Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse fra 2014, 

hvor der konkluderes, at et årsregnskab bliver anvendt mere aktivt til både at vurdere 

konkurrenter, samarbejdspartnere og til brug for vurdering, at banklån og andre kredit-

faciliteter, og hvis regnskabets værdi reduceres øges risikoen for afslag på bæredygtige 

projekter.

FSR er særligt kritisk overfor årsregnskabsloven § 22 b. stk 3, som foreskriver: “§ 
11, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på årsregnskaber, hvor en eller flere af undta-
gelsesmulighederne i stk. 1 er anvendt.”, da § 11 omhandler det retvisende billede af 

årsregnskabet og FSR mener, der er en risiko for at ledelsen udelader essentielle punkter 

i regnskabet, og at regnskabet dermed ikke bliver retvisende. 

Det oplyses, at størrelsesgrænsen på en mikrovirksomhed ikke vurderes passende, da 

de fastsatte grænser kommer til at ramme 80.000 virksomheder eller 40 % af det samlede 

antal virksomheder. Det vurderes, at det afspejler et reelt billede af dansk erhvervsliv, at 

40 % af danske virksomheder er mikrovirksomheder, og der henviser til de svenske regler, 

hvor grænserne er 3 mio. SEK i nettoomsætning, 1,5 mio. SEK i balancesum og 3 ansatte.  

FSR påpeger, at det er en betydelig svækkelse af årsregnskabet, hvis regnskabspraksis 

udelades. Regnskabspraksis sammenlignes med en varedeklaration af årsregnskabet, 

og det anses essentielt at regnskabslæseren ved, hvordan værdierne i regnskabet bliver 

indregnet.

FSR har i samarbejde med Finansrådet, Dansk Industri og Dansk Erhverv taget initiativ til 

at udarbejde en standard årsrapport for regnskabsklasse B, så det letter læsningen for 

kreditgivere og samtidig giver et retvisende billede af virksomheden. Det vurderes end-

videre, at det har uhensigtsmæssige konsekvenser at udelade op- og nedskrivninger, 

samlet udeladelse af antal beskæftigede og opdelingen af kort- og langfristet gæld er, jf. 

DAMVAD analysen, alle vigtige elementer for en regnskabslæser. 
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Håndværksrådet

Håndværksrådet er enig i, at der er brug for at lempe byrderne  for dansk erhvervsliv men 

pointerer, at udnyttelsesgraden af lempelser vurderes begrænset, da det forudses af en 

stor del at virksomhederne, vil gøre som de plejer.

Landsorganisationen I Danmark

LO omtaler ikke lempelserne for mikrovirksomheder i deres høringssvar. 

Rigsrevisionen 

Rigsrevisionen har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Generelle bemærkninger fra Erhvervs- og Vækstministeriet

Regeringen vurderer, at forslaget er velbalanceret mellem besparelser og reduceret in-

formation for regnskabsbrugeren. På baggrund af forslaget er lempelserne blevet oprev-

ideret til at kunne skabe besparelser for 835 mio. kr fra 800 mio. kr, men det vurderes 

stadig, at den faktiske besparelse er 300 mio. kr. Det er på trods af at er taget højde for, 

at ikke alle selskaber vil implementere tiltagene helt eller delvist, til fordel for interessenter, 

såsom kreditgivning. Det anslås, at 45-60 % de virksomheder der bliver berørt, har gæld 

til realkredit- eller kreditinstitutter. [Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af 

årsregnskabsloven]

I notatet gøres det klart, at der skal anvendes det historiske kostprincip, og der tillades 

derfor ikke løbende dagsværdireguleringer, men op- og nedskrivninger er efter behov til-

ladt. Forslaget lægger op til, at regnskabsbrugeren skal have informationer fra regnskab-

sposterne og ikke fra noterne.

Der udgår to ud af fem lempelser. Det er fritagelse om oplysninger om opskrivninger på 

anlægsaktiver og fritagelse for oplysninger om modervirksomhed, som udarbejder kon-

cernregnskab. 

Ministeriet opretholder forslaget om at ledelsen kan undlade en ledelsespåtegning hvis 

der kun er et medlem i direktionen uændret, da for ledelsen er de ansvarlige samme uan-

set regnskabet indeholder en ledelsespåtegning eller ej.

Ministeriet påpeger at, ved at forlænge fristen for indsendelse af årsrapporten, vil virk-

somheden kunne indberette årsrapporten samtidig som indberettelse af selvangivelsen, 

hvilket ministeriet mener effektiviserer den administrative proces vedrørende indberetnin-

gen til de offentlige myndigheder. 
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Delkonklusion af høringssvar 

Overordnet dannes der en opfattelse af, at organisationerne er positivt indstillet over for 

lempelser for danske erhvervsliv. Samtidig er hovedparten af de udvalgte respondenter 

dog skeptiske angående konsekvenserne ved lempelserne for mikrovirksomhederne. 

Det konstateres også at flere er bekymret for at den reelle lempelse kan være begrænset, 

både hvis virksomhederne gør, som de plejer, men også hvis interessenter, særligt bank-

er og samarbejdsparter, har brug for yderligere informationer end der måtte fremgå af 

et regnskab for en mikrovirksomhed. Det vil betyde at virksomhederne af flere omgange 

skal fremskaffe materiale til interessenterne, som hvilket vil reducere den besparelse, der 

måtte være.

Endvidere er der bred enighed om, at årsregnskabet er et vigtigt element for både 

kreditgivning og til brug for samarbejdsparter og hvis væsentlige poster som regnskab-

spraksis, ledelsespåtegning forsvinder, og noterne reduceres, så elimineres værdien af 

regnskabet. 

Der lægges i denne sammenhæng særligt vægt på udtalesen fra Finansrådet, da de 

repræsenterer kreditudbyderne som er en væsentlig interessent for virksomhederne. Der 

lægges vægt på, hvis kreditinstitutterne mister tilliden til årsregnskabet, så vil tilgangen til 

kreditgivning blive reduceret væsentligt for virksomheder, da kreditinstitutterne ikke kan 

få de samme informationer fra årsregnskabet, hvilket øger institutternes risiko og dermed 

øger omkostningerne til kreditgivning, så institutterne kan leve op til de øgede kapi-

talkrav som der er kommet efter finanskrisen. Resultatet af dette er at virksomheder, som 

ellers vil være rentable, øget ender med omkostninger ved at afgive færre oplysninger i 

regnskabet. 

FSR pointerer, at mikrovirksomheder er undtaget i årsregnskabsloven § 11, stk. 2 og 3 

som omhandler det retvisende billede, hvilket modstrider generalklausulen, som vurderes 

som en væsentlig forringelse.
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Nærtstående landes udnyttelse af regnskabsdirektivet

I følgende afsnit vil vi analysere, på hvilke elementer vores nærtstående EU/EØS-lande 

(EU lande samt Island, Norge og Liechtenstein) har implementeret (med fokus på lem-

pelsesmuligheder) af det det nye regnskabsdirektiv samt 4. (78/660/EØF) og 7. (83/349/

EØF) direktiv. Vi har udvalgt et begrænset antal lande, Tyskland, Sverige og Storbritan-

nien til at sammenligne med Danmark. Vi bruger disse lande, da de vurderes at være 

dem som Danmark minder mest om, kulturelt, økonomisk og politisk. 

Data er hentet fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside, som vi har sammensat i en oversigt 

ud fra en rapport udarbejdet af den  Europæiske Kommission i 2011, samt informa-

tioner hentet fra de enkelte lande på nær Sverige. [Oversigt over udnyttelsen af udvalgte 

lempelsesmuligheder]Formålet hermed er at anvende disse lande som peer-group og 

dermed inddrage de erfaringer, de har gjort sig i analysen af hvordan ændringerne vil 

påvirke eksterne regnskabsbrugere hos danske virksomheder.

Fra Erhvervsstyrelsen kan følgende oversigt udledes:
Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Sverige Danmark
Mikroregimet Artikel 36 Udnyttet delvist. Udnyttet delvist. N/A N/A

Forkortet balance for 
mikrovirksomheder

Artikel 11 i 4. Udnyttet fuldt ud. Ikke udnyttet. Ikke udnyttet. Ikke udnyttet. 

Fritagelse fra krav om 
udarbejdelse af 
ledelsesberetning

Artikel 46(3) i 
4. direktiv og 
artikel 19(3) i 
2013/34/EU.

Udnyttet fuldt ud. Ikke udnyttet. Ikke udnyttet. Udnyttet delvist. 

Fritagelse for 
offentliggørelse af 
resultatopgørelse, 
revisorpåtegning og 
ledelsesberetning.

Artikel 47(2) i 
4. direktiv og 

artikel 31 i 
2013/34/EU. 

Udnyttet fuldt ud. Udnyttet fuldt ud. Ikke udnyttet. Ikke udnyttet.

Tabel 10 - [Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder]s

Oplysningerne for Danmark er indhentet inden optagelsen af de nye regnskabsdirektiver. 

Endvidere baserer oplysningerne sig på Kommissionens undersøgelse om anvendelse af 

direktiverne fra september 2011. [Consultation of accounting regulatory committee]

Tyskland og Storbritannien har delvist optaget mikroregimet, men ikke reglerne for frita-

gelse af periodisering. Små virksomheder i Storbritannien har mulighed for at offentlig-

gøre en forkortet balance, men der er krav om at der udarbejdes et fuldt regnskab, men 

det overvejes at lempe reglerne således, at der kun er krav om en forkortet balance.

Samtidig overvejes det at lempe, så små virksomheder ikke skal udarbejde en ledelses-

beretning. Sverige har, ligesom Danmark kun indført de pligtige områder.

Tiltagene komme på baggrund af, at medlemslandene i EU har stigende fokus på de 

administrative byrder. Danmark og Tyskland har begge sat et mål om at nedbringe de 

administrative byrder med 25 %.
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Værdien af årsrapporten for interessenter

CBS har i samarbejde med PwC udarbejder rapporten ’Værdien af årsrapporten’ [Vær-

dien af årsrapporten] fra 2011, som gennem e-surveys undersøger regnskabsbrugerens 

anvendelse af årsrapporten, og betydning for læserne. Den har til formål at undersøge 

hvilke informationer, som efterspørges af regnskabsbrugeren, og i hvilken grad en årsrap-

port bliver anvendt.

Tabel 10 - [Værdien af årsrapporten] fra 2011

I analysen er respondenterne en bred vifte af regnskabslæsere, som er blevet spurgt 

om deres brug af årsrapporten og særligt delene i ledelsesberetningen og noterne samt 

hvilken værdi regnskabslæseren tillægger de enkelte elementer i årsrapporten.

Figur 11 - [Værdien af årsrapporten] fra 2011

Regnskabsbrugerne vurderer, at årsrapporten er den vigtigste kilde til informationer om 

virksomheden. 

99 % af regnskabsbrugerne mener i høj eller meget høj grad for de unoterede selskaber 

at årsrapporten er den vigtigste informationskilde. [Værdien af årsrapporten] 

Både virksomheder og regnskabsbrugere er enige om at regnskabet også bliver også 

brugt til at skabe sig et omdømme udadtil. For de unoterede selskaber, mener 100 % af 

regnskabsbrugerne og 87% af virksomhederne, at årsrapporten har en betydning for virk-

somhedens omdømme og troværdighed. 
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Regnskabsbrugerne vægter årsrapporten som informationskilde højt. Særligt banker, 

analytikere og professionelle investorer har alle vægtet årsrapporten som informationskil-

de til at være over 4 ud af 5. Årsagen til dette vurderes at være alle tre regnskabsbrugere 

anvender årsrapporten som led i deres profession, og dermed er de afhængige af infor-

mationen. Des mere information de kan få, des mere nuanceret billede kan de skabe sig 

af virksomheden. 

En overvejelse kan være, hvorvidt de forskellig regnskabsbrugere har forskellige behov 

for information fra regnskabet. Endvidere kan man overveje hvorvidt der skal skræddersy-

es et regnskab til de enkelte interessenter eller om små virksomheder helt kan fritages for 

at offentliggøre et regnskab. [Værdien af årsrapporten]

Regnskabsbrugerne anvender i høj grad informationer fra ledelsesberetningen. For un-

oterede selskaber anvender 80 % af brugerne i høj eller meget høj grad informationer 

fra ledelsesberetningen. Regnskabsbrugerne anvender særligt informationerne om den 

forventede udvikling, årets udvikling, strategi, nøgletal og risici. 

Rapporten viser endvidere, at noter også i meget høj grad bliver anvendt, hvilket bliv-

er undervurderet af virksomheden. Regnskabsbrugerne af unoterede selskaber bruger 

særligt noterne anlægsaktiver, eventualforpligtelser, kreditors tilbagetrædelse og nært-

stående parter. Virksomhederne udtaler at de ikke finder det ressourcekrævende at 

udarbejde noterne, hvilket modstrider rapporten fra CSES, som omtaler at 50 % af tiden til 

udarbejdelse af regnskabet bliver brug på udarbejdelse af noter,  
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FSR har sammenholdt et minimum regnskab for regnskabsklasse B i dets nuværende 

form og et regnskab for mikrovirksomheder, som det kommer til at se ud, hvis direktivet 

bliver fuldt implementeret. Sammenligningen er gengivet i bilag 4. [Eksempel: Hvordan 

kan implementeringen af regnskabsdirektivet påvirke danske regnskaber?]

Sammenligningen viser, at hele resultatopgørelsen vil udgå, balancen vil bestå af to-

talerne anlægsaktiver, omsætningsaktiver, egenkapital, hensatte forpligtelser, og 

gældsforpligtelser. Noterne er reduceret til kun at bestå af sikkerhedsstillelser og even-

tualforpligtelser. Resultatet er, at størstedelen af poster, som bruttofortjeneste, perso-

naleomkostninger, afskrivninger, skat, opdeling af immaterielle og materielle anlægsak-

tiver, varebeholdninger, opdeling af tilgodehavender, likvider, opdeling af egenkapitalen 

samt hele opdelingen af kort og langfristet gæld udgår. 

FSR’s sammenligning mellem før og nu regnskabet, hvor store dele af regnskabsposterne 

udgår står i kontrast til rapporten ’Værdien af årsrapporten’, hvor regnskabsbrugeren 

lægger stor vægt på værdien af regnskabet og hvor særligt ledelsesberetningen og 

noterne vurderes særligt vigtige. 
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Dansk Erhverv

Dansk Erhverv har i februar 2014 gennemført en medlemsundersøgelse hvor der er 537 

respondenter har svaret. Undersøgelsen omtaler hvordan medlemmerne i Dansk Erhverv 

anvender årsrapporten til brug for analyse af sine interessenter. [Undersøgelse: Virksom-

hedernes brug af regnskaber og kreditinformation]

Dansk Erhverv spurgte om følgende:

“Bruger din virksomhed andre virksomheders regnskaber/eller kreditinformation om disse 
virksomheder (fx informationer hentet fra Virk.dk (Erhvervsstyrelsen), Experian, Bisnode 
eller andre dataleverandører)?”

Medlemmerne har haft følgende fordeling:

Ja
40%

Ved ikke
3%

Nej
57%

Medlemsundersøgelse Dansk Erhverv, februar 
2014, n= 537

 Figur 13 - [Undersøgelse: Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation]

Fordelingen viser, at et årsregnskab et et aktivt redskab i forbindelse med kreditgivnin-

gen. Dette tal antages er steget efterfølgende da regeringen i forbindelse med “Vækst-

pakke 2014” har gjort alle regnskaber offentligt tilgængelig uden beregning, hvilket gør 

regnskaber mere tilgængelige for kreditvurdering.
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I undersøgelsen har de adspurgte også fået følgende spørgsmål: “Har du på baggrund 
af et regnskab eller kreditinformationer givet afslag på tilbud eller takket ‘nej’ til en kunde/
leverandører inden for de seneste 12 måneder?”

Figur 14 - [Undersøgelse: Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation]

Af de adspurgte 537 medlemmer er der 102, som der har givet givet et decideret afslag 

på et samarbejde. Dette antal kan forventes at stige i fremtiden da regeringen med “Af-

tale om vækstpakke juni 2014” har givet gratis adgang til årsrapporter, hvorfor man må se 

et stigende antal afslag for leverandører/kunder.

Ja
19%

Ved ikke
4%

Nej
77%

Medlemsundersøgelse Dansk Erhverv, februar 
2014, n= 537

27%

32%

14%

17%

27%

32%

67%

80%

35%

43%

67%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

For at overvåge konkurrenter

For at undgå dårlige betalere

Tjekke kreditværdighed hos eksisterende…

Tjekke kreditværdighed hos nye leverandører

Tjekke kreditværdighed hos eksisterende kunder

Tjekke kreditværdighed hos nye kunder

Medlemsundersøgelse Dansk Erhverv, februar 2014, n= 
537

Andel af dem, der bruger virksomhedsregnskaber/kreditinformation Andel af samtlige virksomheder

Figur 15 - [Undersøgelse: Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation]

Tallene viser klart at regnskabet primært bliver brugt til at tjekke kreditværdighed hos 

nye kunder, for dermed at undgå dårligt betalere. Hele 80 % af dem som anvender 

regnskaber, anvender tallene til dette formål, men også elementet overvågning af konkur-

renter og opfølgning, på kreditværdighed for eksisterende kunder er bredt udbredt blandt 

dem som anvender regnskaber eller anden kreditinformation. 

Medlemmerne er endvidere adspurgt om “Hvis der er færre oplysninger i regnskaberne, 
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betyder det større usikkerhed for min virksomheds forretning”. Her er 48 % af de ad-

spurgte helt enige eller overvejende enige i, at det vil forringe deres virksomheds forret-

ning, hvis regnskaberne indeholer færre data. Det ses af grafen nedenfor.

Figur 16 - [Undersøgelse: Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation] 

Af de 537 adspurgte er er der 215 (40 %) som anvender regnskaber eller anden kredit-

information. Dette tal forventes at stige, da regnskabsdata er blevet frigivet med “Vækst-

pakke 2014”. Det fremgår, at tallene bliver brugt aktivt, da 19 % har givet et afslag på en 

kunde/leverandør på baggrund af kreditinformationer/regnskaber inden for en periode af 

12 måneder. Dette vurderes at være et højt tal. Det er 102 medlemmer, der har givet et 

afslag på denne baggrund, ud af de 215 som anvender regnskabsdata. Dette svarer til, 

at 48 % af dem som anvender regnskabsdata, har givet et afslag. 

Omtrent en tredjedel af samtlige virksomheder anvender data til at kreditvurdere deres 

kunder og til at undgå dårlige betalere, hvor andelen er 4 ud af 5 ud for dem som der 

anvender regnskabsdata. Niveauet er lavere, når man ser på om man kontrollere le-

verandører. Årsagen til denne forskel vurderes at være, at det er vigtigere for virksomhed-

erne at have gode kunder frem for leveringssikkerhed. 

48 % er helt enige eller overvejende enige i, at færre data i regnskabet vil føre til større 

usikkerhed. Hertil er der en stor andel som svarer “ved ikke”. Dette indikere at der er en 

andel af de adspurgte, som ikke er bevidst om regnskabsanalyse og elementerne i et 

regnskab. Der er 10 %, som svarer “helt uenig” eller “uenig” at det ikke har nogen betyd-

ning for deres virksomhed, hvorvidt der vil være færre oplysninger i regnskabet. Det kan 

skyldes at være være den store andel, som ikke anvender regnskaber til kreditvurdering.

Helt enig; 19%

Overvejende enig; 
29%

Hverken enig eller 
uenig; 20%

Overvejende 
uenig; 6%

Helt uenig; 4%

Ved ikke; 22%

Medlemsundersøgelse Dansk Erhverv, februar 
2014, n= 537
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Analyse af interview med interessenter til årsrapporten

I forlængelse af vores tidligere analyser, synes vi, det giver mening at foretage nogle 

yderligere interviews med interessenter til årsrapporten, der arbejder med virksomheder i 

regnskabsklasse B og mikrovirksomheder.

Vi har taget kontakt til tre følgende interessenter til årsrapporten:

 1. Danske Bank (kreditvurdering af virksomheder) ved Jens Kristian Andersen

 2. KPMG (revision af virksomheder i regnskabsklasse B) ved Morten Høgh

 3. Bisnode (analyse af mindre virksomheder) ved Gitte Krarup

Vi har stillet spørgsmål til disse interessenter for at underbygge de tidligere analyser, 

samt, har vi forhørt os om de fordele og ulemper de ser ved de administrative lempelser, 

som mikrovirksomhederne kan aflægge regnskab under. Forud for interviewene har vi 

præsenteret de lempelsesmuligheder, der foreligger for virksomheder i regnskabsklasse 

B og mikrovirksomheder:

Begrebet maksimumharmonisering er blevet indført af EU, og det betyder, at Danmark 

ikke kan indføre yderligere oplysningskrav for virksomheder i regnskabsklasse B. Derfor 

bortfalder følgende oplysningskrav:

 - Ledelsespåtegning, hvis virksomheden alene består af et bestyrelsesmedlem

 - Egenkapitalopgørelse

 - Specifikation af hver kategori af eventualforpligtelser, herunder leasing-, kautions-  

   og garantiforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen. I stedet skal  der oply  

    ses et samlet beløb for alle forpligtelser, der ikke er indregnet i balancen. Samlede  

   sikkerhedsstillelser skal oplyses.

 - Tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for ledelsen i modervirksomheder   

   eller til disses nærtstående parter

 - Navn og hjemsted for de modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab  

   for den største koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed, samt  

   hvor regnskabet kan rekvireres.

 - Navn, hjemsted og retsform for hver dattervirksomhed, associeret virksomhed,   

   interessentskab og kommanditselskab.

 - Ejerandel samt størrelsen af egenkapital og resultat ifølge senest godkendte   

   årsrapport for hver datter- og associeret virksomhed.
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 - Specifikation af virksomhedskapitalen, hvor denne består af flere klasser, stiftelse 

   somkostninger og omkostninger ved kapitalforhøjelse.

For virksomheder, der betegnes som mikrovirksomheder, er der yderligere undtagelse af 

notekrav:

 - Anvendt regnskabspraksis

 - Gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet

 - Visse særlige poster

 - Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

De relevante svar fra interessenterne er beskrevet nedenfor og er afslutningsvis blevet 

analyseret.
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Interview med Danske Bank - Erhvervsdirektør Hillerød Jens K. Andersen

Q1: Hvordan rater Danske Bank deres kunder?

A: “Danske Bank har et kreditvurderingssystem, hvor der automatisk hentes årsrapporter 
som er indberettet til Erhvervsstyrelsen, og hvor denne via oplysninger fra resultatop-
gørelsen, balancen og nøgletal giver virksomheden en rating. Denne rating angives ud fra 
det marked, virksomheden opererer i, det vil sige, at de bliver målt op mod hvordan deres 
konkurrenter performer. Nogle af disse kunder/virksomheder bliver manuelt rated, hvor 
Jens beretter, at der bliver set på følgende parametre:

Revisor påtegning: Er der væsentlige forhold i virksomheden, som revisoren har kom-
menteret på?

Noterne: Det er i noterne i, yderligere bemærkninger til posterne i resultatopgørelsen og 
balancen er beskrevet. Der kan ligge væsentlige informationer gemt i noterne, som er 
vigtig for, hvordan virksomheden vil performe fremadrettet.

Yderligere specifikationer: Yderligere specifikationer kan ligge i interne årsrapporter, eller 
specifikationshæfter. ”

Q2: I hvilket omfang anvender Danske Bank årsrapporten til kreditvurdering af virk-

somheder i regnskabsklasse B, og hvilke elementer anvendes?

A: “For Danske Bank er årsrapporten hovedelementet i en kreditvurdering af virksom-
heder. Det er alle elementer i årsrapporten, der bruges til at danne et helhedsbillede af 
virksomhedens historiske performance og den fremadrettet mulighed for at kunne betale 
sine gældsforpligtelser. Jens påpeger, at egenkapitalopgørelsen anvendes i stor grad 
sammen med opgørelsen af aktiverne og værdien af disse.”

Q3: Hvilke kilder udover årsrapporten anvendes til kreditvurdering?

A: “Danske Bank anvender også andre kilder end årsrapporten, hvis ikke de kan finde de 
relevante informationer i årsrapporten. Danske Bank anvender blandt andet hjemmesider, 
brancheanalyser, andre virksomhedsanalyser, og ser på, hvordan virksomheden ligger 
ift. konkurrenterne. Derudover siger Jens, at de i større grad laver en vurdering af ejeren/
ejerne og selve virksomheden, de tager derfor ud på arbejdspladsen og snakker med 
ejerne og ser sig lidt rundt. Jens kommer med et eksempel på, at hvis det nu roder rigtig 
meget på virksomhedens lager, så vil man også være tilbøjelig til at tro, at det også roder 
i deres regnskab og økonomi. Jens påpeger i forlængelse af dette, at de måske i større 
grad vil anvende andre kilder, hvis virksomhederne anvender de lempelsesmuligheder, 
årsregnskabsloven giver tilladelse til. ”
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Q4: Hvilke konsekvenser/risici ser Danske Bank ved lempelserne til årsrapporten?

A: “Virksomheden vil blive stillet krav om at levere et rigtigt regnskab, med de informa-
tioner banken skal bruge til at kreditvurdere virksomheden, hvis ikke virksomheden vil 
levere dette, så får de ikke lov til at optage lån i Danske Bank.

Jens nævner, at selv om fritagelse for revisionspligt har været en del af årsregnskabslov-
en siden 2006, så så han gerne, at alle regnskaber var revideret, for banken ikke selv 
skulle kvalitetssikre virksomhedens årsregnskab. ”

Q5: Hvilke foranstaltninger har Danske Bank taget for at kunne sikre sig en korrekt 

kreditvurdering af virksomhederne?

A: “Danske Bank har ikke nogen formaliserede foranstaltninger endnu, men de ser meget 
kritisk på disse lempelsesmuligheder og er bekymret for, hvad det kan medføre, da de 
har rigtig mange virksomheder i regnskabsklasse B. ”

Q6: Hvornår anser Danske Bank det fordelagtigt at anvende lempelsesmulighed-

erne?

A: “Jens kan se en fordel i at aflægge regnskab som mikrovirksomhed, hvis man er en 
mindre virksomhed, der ikke har behov for at skaffe ekstern kapital. Men han mener, at 
dette er et fåtal, da virksomhedsejere ofte ønsker, deres virksomhed vækster på længere 
sigt.”

Delkonklusion på interview med Danske Bank

Danske Bank ser meget kritisk på de lempelsesmuligheder mikrovirksomheder og virk-

somheder i regnskabsklasse B, kan vælge at aflægge årsregnskab efter. Danske Bank 

anvender i store træk alle elementer i årsrapporten, hvor især egenkapital og klassifika-

tion af aktiverne giver stor nytteværdi. Danske Bank indhenter også informationer ud over 

årsrapporten, hvis ikke de fremgår af årsrapporten. Jens påpeger at de i større grad, er 

nødsaget til at hente informationer andet sted fra, hvis virksomheder aflægger de lem-

pede regler for årsregnskabet. Den største konsekvens ligger i at, virksomhederne slet 

ikke kan optage lån i Danske Bank. Danske Bank har endnu ikke foretaget de formalise-

rede foranstaltninger, men vil være afventende og se udviklingen. Jens ser en fordel i at 

aflægge regnskab som mikrovirksomhed, hvis man er selvfinansieret, og ikke har behov 

for eksternt kapital.
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Interview med KPMG - statsautoriseret revisor Morten Høgh

Q1: Hvad er din generelle holdning til, at begrebet mikrovirksomhed er indført?

A: “Det er problematisk, at holdingselskaber ikke kan anvende reglerne, for det er dem, 
som ville have størst gavn af dem, men på den anden side er det relevant at de ikke kan 
bruge reglerne, da det er centralt, om de bruger indre værdis metode (red. hvilket svarer 
til dagsværdi) eller kostpris. I det hele taget er myndighederne bekymret for, om hold-
ingselskaber kan blive misbrugt til forskellige formål, og derfor har de denne opmærk-
somhed. Det, at holdingselskaberne ikke kan bruge reglerne, udelukker den population af 
selskaber, som kunne have størst brug af reglerne.”

Q2: I hvilket situationer vil et mikroregnskab være passende at bruge i stedet for 

regnskabsklasse B?

A: “Man kan sige, hvis man har et selskab med nogle ansatte, leverandører og bank-
forbindelser, så ved jeg ikke, hvad man vil spare ved at aflægge som et mikroregnskab. 
At man ikke viser ledelsespåtegningen og regnskabspraksis skaber blot større usikker-
hed for interessenterne. Så i fuldstændig hvilende selskaber, hvor der ingen aktivitet er, 
der ville det give mening med en minimal besparelse til følge. Jeg ville anvende det i et 
massivt omfang, hvis det kunne anvendes på holdingselskaber, men på driftsselskaber vil 
jeg ikke anvende reglerne, da der er interessenter, som både har brug for regnskabsprak-
sis og ledelsesberetning.”

Q3: Hvilke risici ser du ved lempelserne ved at aflægge som mikrovirksomhed?

A: “Når jeg ser Erhvervsstyrelsens anbefalinger, så lægger de op til, at man anvender 
mikrovirksomhed, som giver risiko ved at mange virksomheder, selv sidder og laver 
regnskaberne, hvilket jeg ikke har noget imod, men som kommer til at lave et holdingsel-
skab efter mikroregler. Det betyder, at der kommer hundredvis eller tusindvis af forkerte 
regnskaber, hvor de bryder årsregnskabsloven, hvilket er logisk men ulovligt.”

Q4: I hvilket omfang vil der være en økonomisk fordel for regnskabsklasse B at 

overgå til mikrovirksomhed?

A: “Jeg ser, at for de virksomheder, som der går for langt med at reducere deres 
regnskab, der vil det i sidste ende komme til at koste penge for virksomheden, ved at 
interessenter vil kræve højere renter og lavere kreditter, som kan kapitaliseres. 

Personligt ville jeg give en rabat på at udarbejde regnskabet, for man ville kunne spare 
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dialogen med direktøren om at skulle underskrive, hvilket dog øger procesrisikoen.”

Q5: Ser du andre muligheder som kan lempe den administrative byrde for små virk-

somheder?

A: “Generelt imødekommer jeg alle lempelser, og man vil altid kunne finde eksempler på 
virksomheder, som kan have gavn af lempelserne. Eksempelvis et hvilende driftsselskab, 
som ikke skal lave noget i nogle år, eller hvor der er udenlandske direktører, hvor det rent 
processuelt er svært at få årsregnskabet underskrevet. Men i det logiske ser jeg vi er 
kommet til enden, for hvor der ikke er meget mere man kan skære ned på. Der er ingen 
regnskabspraksis, omsætningen skjules og noterne er væk. Vi er nået til et punkt, hvor 
hvis man har nogen form for interessenter, banker, ansatte eller leverandører, synes jeg 
man skal lade være.

Overordnet ser jeg, at der er mulighed for, at virksomhederne kan reducere de admin-
istrative byrder, men at den samlede økonomiske effekt i bedste fald vil være neutral og 
have tendens til at være negativ, da der er andre omkostninger, som vil stige ved at afgive 
færre informationer, flere konkurser højere kreditvurderingsomkostninger og højere rente-
omkostninger.”

Q6: Er der tilfælde hvor det kan være uhensigtsmæssigt at overgå til mikrovirksom-

hed?

A: “Det er uhensigtsmæssigt at fjerne ledelsespåtegningen, da det ren processuelt oftest 
ikke er ledelsen i virksomheden, der udarbejder regnskabet. Dermed er der en masse 
direktører, som får udarbejdet regnskabet i deres navn, uden de får regnskabet at se. Det 
vil være vanskeligt i efterfølgende sager at løfte bevisbyrden, hvor direktøren vil kunne 
sige, at han aldrig har set regnskabet, da han ikke har skrevet det under. På den måde 
tager man en masse værdi ud at årsrapporten, og tager dermed en masse værdi fra virk-
somhedens interessenter.

Det er samtidigt uigennemskueligt, hvordan kreditvurderingsbureauer rater virksom-
hederne, særligt nu når det bare er en algoritme som gennem XBRL (red. digital indbe-
retning) kreditvurderer virksomhederne. Samtidigt hvordan de vil nedvurdere virksomhed-
erne på baggrund af de færre informationer i regnskabet, men jeg er ikke i tvivl om at de 
vil nedvurdere virksomheder som afgiver mindre information.”
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Delkonklusion på interview med revisor i KPMG

Morten fra KPMG forholder sig kritisk til lempelsesmulighederne, hvor han er ærgelig over 

at Erhvervsstyrelsen ikke har valgt at indføre lovgivningen på holdingselskaber. Morten 

ser negativt på faldende nytteværdi for interessenterne til årsrapporten, som dermed bliv-

er nødt til at bede ledelsen skaffe yderligere oplysninger på anden vis. Han ikke at den 

virksomhederne opnår den samme økonomiske gevinst, som Erhvervsstyrelsen har lagt 

op til, tværdigmod. Morten ser kun at mikrovirksomhed kan være relevant for “hvilende” 

selskaber, som ikke har nogle interessenter. 

Morten ser at vi er kommet til et punkt, hvor man ikke kan indføre flere lempelser, da dette 

blot vil skabe en modsatvirkende effekt, og skade virksomhederne selv, da der vil blive 

stillet større krav fra interessenterne, og han forudser i værste tilfælde flere konkurser. 

Morten er desuden nervøs for at Erhvervsstyrelsen opfordrer virksomheder til at aflægge 

regnskab som mikrovirksomhed, da dette kan medføre forkerte/ulovlige regnskaber.
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Interview med Bisnode - Manager Risk Compliance Gitte Krarup

Q1: I hvilket omfang anvender Bisnode årsrapporten til analyse af virksomheder i 

regnskabsklasse B og mikrovirksomheder?

A: “Bisnode anvender alle offentliggjorte regnskaber fra danske virksomheder. Bisnode 
udarbejder og vedligeholder RISK-, Score- og Kreditmodeller på alle danske virksomhed-
er med få undtagelser.

Der arbejdes hovedsageligt med prædikative regressions-modeller, dvs. modeller der 
ud fra statistisk og logistisk regression forudsiger eller prædikere selskabers tilstand og 
risiko inden for de nærmeste 12 måneder. Derudover arbejdes der med generiske por-
teføljemodeller, som akkomoderer potentielt alle behov for meget forskelligartede kunder i 
markedet.”

Q2: Hvilke elementer af årsrapporten anvendes til analyse (finansielle og ikke finan-

sielle)?

A: “Den finansielle del-analyse er naturligvis vægtet, så det er hovedsageligt resultatop-
gørelse, balance og noter. ”

Q3: Hvilke kilder, udover årsrapporten, anvendes til analyse?

A: “Bisnode indsamler betalingserfaringer på danske selskaber. Analyser af betaling-
smønster inddrages løbende i ratings- og kreditvurderinger. Det holder ratings og kredit-
vurderinger friske i løbet af året og mellem regnskabsår. Ofte er ændringer her en early 
warning om væsentlige ændringer i risiko omkring selskabet”

Q4: Hvilke konsekvenser/risici ser Bisnode ved lempelserne til årsrapporten?

A: “Udvanding over tid af kvaliteten af regnskabsinformation. Jo flere lempelser, jo hurti-
gere vil et fraud-segment (fraud er et engelsk udtryk og betyder svindel/bedrageri) ud-
vande enhver kvalitet af en bestemt aflæggelsesform eller aflæggelsesform afledt af nye 
og lempelige virksomhedsformer.

Vi så det med Smba’erne i sin tid. Vi har endnu ikke set virkningen med IVS’erne. Men det 
vil komme. I samme øjeblik Bisnode kan dokumentere en statistisk signfikans, risiko eller 
kausalitet mellem aflæggelsesform og risiko, vil det ramme promte og bredt i hele seg-
mentet.

Dér hvor lempelserne kan have en negativ betydning, er ved de rent manuelle vurdering-
er, som af og til foretages af Bisnodes krediteksperter og hos vores kunder, som dagligt 
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skal tage stilling til deres egen lokale kreditpolitik.

Når der her f.eks. ikke er en ledelsesberetning, så er ordlyd og formulering af en ledelses-
beretning ofte dét, der får den endelige kreditbeslutning til at pege i negativ eller positiv 
retning. Hvis der er en række negative indikatorer i øvrige variabler, så vil manglen på en 
ledelsesberetning kunne være dét, som får den endelige kreditbeslutning til at gå i nega-
tiv retning. “

Q5: Hvilke foranstaltninger har Bisnode taget for at kunne sikre sig en korrekt anal-

yse af virksomhederne?

A: “Bisnode er ikke så bekymrede. Vi er vant til og har stor erfaring i at udvikle og vedlige-
holde RISK-modeller under svære vilkår, f.eks. hvor der er meget få variabler til stede. Vi 
analyserer og scanner løbende både marked, makro-data og regnskabsdata for element-
er, som i nye sammenhænge viser nye trends, tendenser og signifikanser. Worst case 
bundler vi flere variabler, så vi opnår den ønskede IV (Informational Value) af variablerne, 
så vi kan bevare soliditet og styrke i modellerne.

Der kan dog komme en akkumuleret negativ effekt, som politisk set formentlig ikke har 
været tilsigtet. Man har politisk ønsket at lempe de administrative byrder for de mindre 
selskaber og EU følger her trop. I samme øjeblik Bisnode kan dokumentere en statistisk 
signifikans, risiko eller kausalitet mellem aflæggelsesform og risiko, vil det ramme promte 
og bredt i hele segmentet.

Det betyder, at vi allerede nu kan se en tendens til, at virksomhederne selv er begyndt 
at reagere mod tidligere lempelser. Da det blev tilladt under særlige vilkår at fravælge 
fuld revision og tilvælge begrænsede revisionsformer, benyttede mange selskaber sig af 
dette.

Pga. usikkerhed omkring selskabernes økonomiske stilling er flere og flere igen begyndt 
at tilvælge Udvidet Gennemgang, fordi det er for svært at få kredit i markedet. Man bliver 
med andre ord grupperet med selskaber, som man slet ikke ønsker at blive sammenlig-
net med, fordi lempelserne har tiltrukket de forkerte selskaber til segmentet. Det får den 
afledte effekt, at i øvrigt veldrevne små og mindre selskaber, som benytter sig af lettels-
erne, bliver statistisk grupperet med dele af fraud-segmentet. Statistisk analyse har ingen 
retfærdighedssans, der levels op i segmenterne og variablerne, indtil de har den ønskede 
størrelse og udsagnsværdi. For det enkelte mindre selskab, som får sværere ved at få 
kredit i markedet, og som alligevel skal leve op til tidligere tiders krav for at få lettere kred-
itadgang, ligner det formenligt noget af en omvej”
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Q6: Ser I andre steder, man kunne foretage administrative lempelser for mindre virk-

somheder?

A: “Man kan foretage lempelser mange steder og har med obligatorisk XBRL-aflæggelse 
allerede gjort det (f.eks. clob-opmærkninger af noter) indledende arbejde (XBRL er en 
teknisk standard for digitalisering af forretningsoplysninger). Det afgørende er, at Erh-
vervsstyrelsen sikrer et minimum af konsistens for lignende virksomheder, så markedet 
véd, hvad det kan forvente. Erhvervsstyrelsen er på vej, men er langt fra langt nok. Det er 
ikke gjort med, at de afviser regnskaber, hvor aktiver og passiver ikke balancerer. Det har 
analytikere og kreditvurderingsbureauer gjort maskinelt de sidste 20 år.

Det kunne være langt mere interessant, hvis Erhvervsstyrelsen tog ansvar for at un-
dersøge, hvor der indberettes dobbelt og checkkede tilbage i regnskaberne, om der 
skete dobbelte indberetninger til offentlige styrelser og i regnskabet.

Man er i gang med XBRL-formatet, men endnu mangler vi at se en struktureret tilgang til 
denne enstrengethed.”

Q7: I hvilke tilfælde ser I det kunne være relevante at aflægge årsregnskab efter 

mikrovirksomhed?

A: “Vi har en række volumenmæssigt eksotiske selskabsformer, som der spørges en del 
til i det internationale kreditmarked. Det er f.eks. offentlige enheder (f.eks. uddannelsesin-
stitutioner) eller foreninger, som søger kredit i det danske og internationale marked.

De kan med fordel aflægge mikroregnskab, selvom de ikke måtte være hverken ApS eller 
A/S. De kreditvurderes qua deres semi- eller hel-offentlige status oftest ikke af kredit-
vurderingsbureauerne, selvom de ofte søger kredit i markedet.

Generelt kan man sige, at hvis man ønsker at søge kredit og søge kredit på det interna-
tionale marked, så er det en god ide at videreføre de gamle regler, så der er maksimal 
transparens i regnskabstal og –metode. Det koster unødigt ophold i kreditvurderingpro-
cessen, hvis man ikke gør det.

At undlade eller bevare f.eks. anvendt regnskabspraksis er næppe det, der gør forskellen 
for de mindre virksomheder, hvorimod egenkapitalopgørelse og opgørelse af eventual-
forpligtelser kan være af endog høj informationsværdi i den endelige kreditbeslutning.”

Q8: Yderligere kommentarer til ændringerne?

A: “Det er Bisnodes foreløbige vurdering, at hidtidige lempelser endnu ikke har tiltrukket 
fraud-segmentet massivt. Det er dog også Bisnodes vurdering, at med de samlede let-
telser (Mikro, IVS, etc.) vil det komme før eller senere. Giver det udslag i statistisk sig-
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nifikans, vil Bisnodes regulere sine modeller i forhold til den ændrede praksis i markedet. 
Derefter vil kreditmarkedet og kredittagere formentlig regulere ”lempelserne” i takt med, 
hvad der giver hurtig og positiv kreditafklaring, ligesom vi i sin tid så det med S.M.B.A’er. “

Gitte kommenterer derudover på følgende elementer i årsrapporten, som årsregnskab-
sloven giver lempelser for:

“- ledelsesberetningen: er et meget vigtigt element i årsrapporten for manuelt baserede 
kreditvurderinger, da det er her man kan afgøre, om selskabet drives professionelt og 
rationelt.

- Egenkapitalopgørelsen: For manuelle kreditvurderinger kan dette være et problem hvis 
ikke der er en egenkapitalopgørelsen  – dog især i kriseramte selskaber. 

- Specifikation af hver kategori af eventualforpligtelser: Dette er snarere et problem for 
selskaberne. Når der ikke er transparens omkring sammensætningen af et regnskabsele-
ment eller en variabel, tages der udgangspunkt i worst case scenario i analyser.

- Gennemsnitligt antal ansatte: Antal ansatte er og har altid været en vigtig informa-
tion i rigtig mange sammenhænge: lead generering, nøgletalsberegninger, estimater, 
proxy-variabler, mv.

Indsamles dog af Bisnode fra Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik.”

Delkonklusion på interview med Bisnode

Bisnode har systemer og regressions-modeller som anvendes til dataanalyse på bag-

grund af XBRL-formatet. Der er elementer i årsrapporten som ikke anvendes direkte, 

medmindre der er tale om manuelle analyser, eksempelvis analyse af ledelsesberetning. 

Resultatopgørelse, balance og noter anvendes i stor grad i alle tilfælde.

Gitte er ikke så negativ stillet som de resterende respondenter. Dog ser hun nogle kon-

sekvenser ved de manuelle vurderingen af virksomhederne, hvor især ledelsesberetnin-

gen anvendes. 

Bisnode er som analyseinstitut erfaren, i at analysere virksomheder under svære forhold 

med RISK-modeller, da de foretager analyser på virksomheder og segmenter med meget 

få paramentre at vurdere på.

Gitte henviser til tidligere lempelser, hvor mange virksomheder f.eks. tilvalgte be-

grænsede revisorerklæring, men pga. usikkerhed omkring virksomhedernes økonomi 

havde de svært ved at få kredit. Derfor valgte flere at aflægge et fuldt revideret regnskab, 

hvilket er samme udmelding som Jens fra Dansk Bank.

Gitte pointerer at selve klassificeringen af virksomhederne der vælger at aflægge lem-
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pede regnskabsregler, kan blive klassificeret som fraud-segment. Det betyder at virksom-

heder kan blive kreditvurderet lavere end de reelt skulle være, blot ved at aflægge som 

en anden regnskabsklasse.

Bisnodes vurdering er at lempelserne ikke har tiltrukket fraud-segmentet endnu, men de 

vurderer at dette vil ske før eller senere. Bisnode vil regulere deres modeller hvis dette 

sker, og dette vil øjeblikkeligt ramme og bredt i hele segmentet.
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Delkonklusion for analysen

Analysen er foretaget på en nogle forudgående undersøgelser, foretaget af Damvad, CBS 

& PWC, Dansk erhvervs og høringssvar fra udvalgte respondenter. Disse undersøgelser 

favner bredt ift. de respondenter der forhøres, og derfor får vi belyst flere forskellige in-

teressenters holdning til typen mikrovirksomhed og de lempelsesmuligheder der hører til 

disse samt til virksomheder i regnskabsklasse B.

Fælles for alle respondenterne i de enkelte undersøgelser viser at årsrapporten uden 

sammenligning er den mest anvendte kilde til regnskabsinformation, og den kilde der 

anses for at have den største nytteværdi. Der er samtidig bred enighed om at de adminis-

trative lempelser vil have en konsekvens for både regnskabsbrugerne til årsrapporten, og 

deraf en afledt effekt på virksomhederne. 

Der er en bred enighed om at den affødte effekt på lempelserne er at brugerne vil bede 

virksomhederne om at fremskaffe disse oplysninger på anden vis, og netop derfor 

påpeger flere respondenter at lempelserne ikke vil have den økonomiske effekt som Erh-

vervsstyrelsen har lagt op til, snarer tværdigmod. Analysen viser også at det er bankerne/ 

kreditinstitutterne som er mest afhængig af årsrapporten for at kunne kreditvurdere virk-

somheder der ønsker at optage eksternt kapital, og netop derfor er de også mest udsatte 

for de lempelsesmuligheder den nye ÅRL giver mulighed for. 

Interviewene med de tre interessenter til årsrapporten viser at, overordnet set er kritiske 

for lempelsesmulighederne, hvilket svarer overens med de forudgående analyser (f.eks. 

Damvad analysen). Det er Danske Bank som kreditinstitut der er mest nervøs for lem-

pelserne, grundet de økonomiske konsekvenser der kan have for dem, hvis deres kredit-

vurdering af virksomhederne ikke længere kan udledes af regnskabet. Konsekvenserne 

er at virksomhederne ikke kan optage lån i Danske Bank. Virksomhederne ønsker ofte at 

vækste og det kræver ofte eksternt kapital. Derfor ønsker virksomhederne at afgive den 

nødvendige information til kreditgiverne, for at kunne optage de nødvendige lån. 

Hvis virksomhederne aflægger regnskab efter mikrovirksomhed, kan det blive mere 

omkostningsfuldt end det have været ved at aflægge et fuldt årsregnskab. En anden 

konsekvens ved at aflægge årsregnskab som mikrovirksomhed er at, de bliver klassifice-

ret i fraud-segmentet, hvilket betyder at de er dårligere stillet når de bliver analyseret og 

kreditvurderet.
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Konklusion 

Regeringen har efter AMVAB-modellen, fået beregnet at lempelserne af regnskabet vil 

resultere i en besparelse på 835 millioner kr., men Erhvervsstyrelsen forventer en reel be-

sparelse på 300 millioner kr. 

Lempelser som EU-direktivet giver mulighed for vil ifølge Center for Strategy & Evaluation 

Services, give en samlet besparelse på 42 % af de administrative byrder som de små 

virksomheder havde dengang, undersøgelsen viste også at 52 % af den samlede tid som 

blev brugt på udarbejdelse af årsrapporten ligger i noterne. 

Lempelserne i årsregnskabsloven L117 er vedtaget på baggrund EU-direktivet 2013/34/

EU. De enkelte medlemslande kan selv vælge indførelse af en række lempelser. Det er 

kun de pligtige lempelser, som Danmark har valgt at indføre i lov 117.

En mikrovirksomhed er en virksomhed tilhører regnskabsklasse B, men skal have en bal-

ancesum under 2,7 mio kr., nettoomsætning under 5,4 mio. kr. og under 10 gennemsnits 

fuldtidsansatte, på to efterfølgende regnskabsår. Mikrovirksomheder kan undlade 

regnskabspraksis, gæld der forfalder efter 5 år, gennemsnitligt antal fuldtidsansatte, 

ledelsesberetning samt ledelsespåtegning.

Erhvervsstyrelsen har forud for lovændringen bestilt analyseinstituttet Damvad til at fore-

tage en undersøgelse af anvendelsen af årsrapporten, hvor 806 brugere af årsrapporten 

har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen viser at årsrapporten er den vigtigste 

enkeltstående informationskilde for interessenterne til regnskaberne, dette bliver også 

understøttet af rapporten: Værdien af årsrapporten, som er udarbejdet af CBS og PWC. 

Derudover forholder respondenterne i Damvad analysen sig kritisk overfor de lem-

pelsesmuligheder EU-direktivet lægger op til. Der bliver i undersøgelsen påpeget at disse 

lempelser vil have en negativ konsekvens for nytteværdien af årsrapporten, og dermed 

også de interessenter som anvender denne. Damvad analysen og høringssvarene forud 

for lovforslaget L 117 hvor 101 organisationer, virksomheder, foreninger mv., er blevet 

hørt, viser en klar holdning om at regnskabsbrugerne til årsrapporten, vil bede virksom-

hederne om at fremskaffe regnskabsinformationerne på anden vis. 

Der er flere respondenter der påpeger, at de administrative lempelser ikke vil have den 

effekt som regeringen har lagt op til, og der nævnes at den ligefrem kan have den mod-

satte effekt. Damvad analysen og høringssvarene viser, at stort set alle respondenterne er 



76

I

R

A

K

M

R

A

K

LL

B

åben for at lempe de administrative byrder for de mindre virksomheder. Det skal dog ikke 

ske i regnskabsinformationerne der skal afgives til interessenterne. Der foreslås at der 

med fordel kan lempes vedrørende indberetning til de offentlige myndigheder.

Analysen har også vist at stort set alle elementer i årsrapporten bliver anvendt af inter-

essenterne, men hvilke elementer der vægtes højest er forskelligt for de enkelte inter-

essenter. Danske Bank vægter egenkapitalopgørelsen og opgørelsen af aktiverne højt, 

men at de informationer der fremgår i noterne og tillægges en høj nytteværdi, for kredit-

vurderingen.

Bisnode vægter de finansielle informationer der ligger i resultatopgørelsen og balancen 

højt, samt de tilhørende noter.

Konsekvensen ved at aflægge regnskab som mikrovirksomhed, er at man ikke får lov til at 

optage eksternt kapital hos kreditinstitutterne. Det bekræftes af vores interview med de tre 

respondenter som alle er brugere af årsrapporter.

Jens fra Danske Bank forholder sig meget kritisk overfor lempelserne, og bekræfter at 

konsekvensen for virksomhederne er at de ikke kan optage lån i Danske Bank. Alle el-

ementer i årsrapporten anvendes af Danske Bank til at kreditvurdere virksomheder, og 

Jens påpeger at en lempelse af informationerne, vil bevirke at de vil hente information på 

anden vis, f.eks. ved at tage ud og besøge virksomhederne.

Morten fra KPMG mener at et stadie er nået hvor der ikke kan implementeres flere lem-

pelser, uden at dette vil gå ud over nytteværdien for regnskabsbrugerne. Morten så gerne 

at disse lempelser var indført på holdingselskaber, da det er det eneste sted han kunne 

se det vil give mening. KPMG og Danske Bank, er begge enig i at disse lempelser kun 

giver mening på “hvilende” selskaber, som ikke har behov for at optage eksternt kapital. 

Ud fra dette, kan der samfundsmæssigt være negative konsekvenser ved, at fordelagtige 

projekter ikke kan finansieres da virksomhederne ikke kan optage kapital i bankerne til at 

finansiere projekterne. Gitte fra Bisnode pointere at virksomheder der aflægger regnskab 

som mikrovirksomheder kan blive klassificeres i fraud-segmentet, fordi man ikke med sik-

kerhed kan analyserer virksomhederne grundet de manglende regnskabsinformationer. 
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Man bliver på denne baggrund klassificeret med mindre profitable virksomheder, blot 

fordi man aflægger regnskab med færre informationer.

Morten fra KPMG er bekymret for hvor mange virksomheder der ønsker at anvende 

mikroregimet, grundet Erhvervsstyrelsens stærke opfordring til at virksomheder der kan 

aflægge regnskab som mikrovirksomhed, bør gøre det. Gitte fra Bisnode siger, at man 

historisk har set at virksomhederne er åbne over for lempelser og at de anvendes. Men 

når man ser de medfølgende konsekvenser, vælger mange af virksomhederne at aflægge 

årsregnskab som man tidligere har gjort.

Vores konklusion på opgaven, er at man ved de nye lempelser, går på kompromis med 

det retvisende billede og hele begrebsrammen især niveau 2, som beskriver den kvalitet 

regnskabet skal aflægges med bliver tilsidesat. Sammenligneligheden kan dog være 

svær at foretage på virksomheder i regnskabsklasse B.

Oftest er der interessenter til selskaber der har igangværende aktiviteter, her vil begrebet 

mikroregime ikke give mening da disse interessenter stortset altid har behov for informa-

tioner via årsrapporten.
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Bilag 

Bilag 1

§ 22 a. Mikrovirksomheder kan anvende undtagelserne i § 22 b, jf. dog stk. 3. Ved mikro-

virksomheder forstås meget små virksomheder omfattet af regnskabsklasse 

B, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke over-

skrider 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.

Stk. 2. Ved beregning af størrelsesgrænserne i stk. 1 finder § 7, stk. 3 og 4, tilsvarende 

anvendelse.

Stk. 3. Uanset at størrelsesgrænserne i stk. 1 er opfyldt, kan undtagelserne i § 22 b ikke 

anvendes af følgende virksomheder:

1) Virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver be-

tydelig indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller 

finansielle ledelse.

2) Virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med at anbringe deres midler i værdi-

papirer 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.

3) Virksomheder, der er forbundet med virksomheder omfattet af nr. 2, som har fast ka-

pital, såfremt de forbundne virksomheder alene har til formål at erhverve fuldt 

indbetalte kapitalandele, der er udstedt af disse investeringsvirksomheder.

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

§ 22 b. Mikrovirksomheder, jf. § 22 a, er ved udarbejdelsen af årsregnskabet undtaget fra 

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.

Stk. 2. En virksomhed, som anvender en eller flere af undtagelserne i stk. 1, skal oplyse 

dette i noterne.

Stk. 3. § 11, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på årsregnskaber, hvor en eller flere af 

undtagelsesmulighederne i stk. 1 er anvendt.

Stk. 4. §§ 37-38 finder ikke anvendelse for virksomheder, der anvender en eller flere af 

undtagelserne i stk. 1.
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Bilag 2
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Bilag 3
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Bilag 4
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