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Indledning 

 

Som færøske studerende på et dansk studium, har vi fundet det interessant at udarbejde 

en afhandling, som tager udgangspunkt i færøsk lovgivning, for herefter at 

sammenligne med andre lande.  

 

På baggrund af at små og mellemstore virksomheder anses at have stor betydning for 

europæisk økonomi, har emnet enklere erhvervsbetingelser i en årrække været 

genstand for diskussion på internationalt plan. Problemstillingen må formodes at være 

lige relevant på Færøerne som i andre lande, men diskussionen har endnu ikke fået 

fodfæste Færøerne, på trods af at der er indført en ny årsregnskabslov gældende fra 1. 

januar 2008. 

 

Udarbejdelse af love på Færøerne foregår ofte ved at en dansk lov kopieres og indføres 

efter nogle tilpasninger på Færøerne. Det samme gør sig gældende ved indførelse af 

den nye årsregnskabslov. Den nye lov er den eneste ændring, der er sket på 

regnskabsområdet siden 1993, hvor man i øvrigt også kopierede en dansk lov. 

 

Formålet er ikke at kritisere dansk lovgivning, men vi forholder os kritisk til, at der 

forud for vedtagelse af den nye lov, ikke foreligger undersøgelser og diskussioner på 

både fagligt og politisk plan, der underbygger valg af reguleringsform.  

 

Diskussion omkring enklere erhvervsbetingelser, og heraf følgende lempelse af 

administrative byrder, er ikke ovre endnu, men på Færøerne er der ikke sket nogen 

reduktion i administrative byrder, og det undrer også, at samtidig som der fra politisk 

side udtrykkes ønske om harmonisering med nabolande og i særdeleshed EU-lande, 

blev lovforslaget med de nyeste ændringer i årsregnskabsloven ikke fremsat før 6. 

marts 2009.  

 

På denne baggrund har vi valgt regnskabsregulering på Færøerne som emne for vores 

kandidatafhandling. 
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 1.1 Problemformulering 

 

Færøerne har fået en ny årsregnskabslov, som er gældende fra 1. januar 2008. I denne 

forbindelse vil vi undersøge, på hvilken måde det teoretiske fundament for 

regnskabsaflæggelse er blevet ændret.  

 

Herefter vil vi undersøge, hvilke væsentlige tekniske forskelle kan identificeres for 

indregning og måling mellem den gamle og nye lov. Da den færøske lov er en kopi af 

den tilsvarende danske årsregnskabslov med visse tilpasninger, vil vi også undersøge, 

hvilke tilpasninger er foretaget, og på hvilket grundlag disse tilpasninger bygger. 

 

 På internationalt plan udgør små virksomheder en signifikant del af de forskellige 

landes økonomier, og vi har en formodning om, at det samme gør sig gældende på 

Færøerne. På denne baggrund vil vi, for at kunne arbejde videre med 

problemstillingen, analysere regnskabstal for færøske virksomheder, for hermed at 

kunne se, hvordan virksomhederne er fordelt i forhold til størrelse. 

 

Med grundlag i ovenstående analyse vil vi identificere potentielle regnskabsbrugere og 

deres behov. Herefter vil vi undersøge, på hvilken måde den nye lov påvirker 

brugernes behovsopfyldelse set i forhold til den gamle lov. 

 

Der fokuseres på enklere erhvervsbetingelser i EU, som bl.a. indebærer lempelse af 

administrative byrder. I denne forbindelse vil vi behandle begrebet administrative 

byrder. I lovforslaget til ny årsregnskabslov blev der udtrykt et politisk ønske om 

harmonisering med EU, og det leder os til at undersøge, hvordan udviklingen er eller 

forventes at blive i EU. Et produkt heraf er begrebet mikroselskaber, og vi vil også 

gennemgå, hvilke planer EU har for mikroselskaber. 

 

For at kunne diskutere mikroselskabers relevans for Færøerne, vil vi undersøge, hvor 

stor en del af de færøske virksomheder kommer under denne kategori. 

 

Som en led i EU’s forenklingsstrategi er det planen at fritage mikroselskaber fra at 

følge regnskabsdirektiverne. Det leder os til at diskutere, om markedsløsninger kan 

tages i anvendelse, eller om der skal foretages forenkling af gældende regler for 

mikroselskaber – som nu er underlagt at opfylde krav for klasse B virksomheder. Som 
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supplement hertil vil vi undersøge, hvilke andre forhold relateret til 

regnskabsaflæggelse, kan bidrage til at reducere de administrative byrder for 

virksomhederne. 

 

 

1.2 Afgrænsning 

 
Denne afhandling er underlagt en række afgrænsninger, og ved hjælp heraf sættes 

nogle rammer op, indenfor hvilke den opstillede problemstilling kan diskuteres. Det er 

en nødvendighed for at opnå tilstrækkelig dybde i de behandlede problemområder. De 

overordnede afgrænsninger, der direkte relaterer sig til problemstillingen, er nævnt i 

dette afsnit. I de enkelte kapitler vil der, såfremt dette vurderes nødvendigt, 

fremkomme mere specifikke afgrænsninger. 

 

En stor del af litteraturen, som er anvendt i forbindelse med afhandlingen, tager 

udgangspunkt i IASBs SME standard. Vi afgrænser os dog fra at anvende denne 

standard. 

 

Samtidig som den nye årsregnskabslov blev indført på Færøerne, blev der også 

foretaget ændringer i andre erhvervslove. Opgaven fokuserer i overvejende grad på 

årsregnskabsloven, og vi afgrænser os dermed fra aktie- og anpartsselskabsloven samt 

revisionslovgivning. Herudover afgrænser vi os fra skattemæssige og andre juridiske 

aspekter. Dog behandles skattemyndigheder som regnskabsbrugere. 

 

Opgaven fokuserer på ”det almindelige liv” for en virksomhed. Vi afgrænser os 

hermed fra ekstraordinære forhold, som f.eks. fusioner og spaltninger. 

 

I afhandlingen fokuserer der primært på små virksomheder. Vi afgrænser os hermed 

fra regnskabsklasse C og D. Herudover behandles der ikke specifikke 

problemstillinger vedrørende holdingselskaber og koncernregnskaber. 
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1.3 Metode 

 

Problemformuleringens elementer er delt op i kapitler, som afsluttes med en 

delkonklusion, undtagen kapitel 7, som delvist kan opfattes som en delkonklusion på 

afhandlingens første del. 

 

De grundlæggende regnskabsteorier er beskrevet med udgangspunkt i anerkendt 

litteratur på området, og tekniske ændringer er beskrevet udfra regnskabshåndbøger og 

andre relevante publikationer. 

 

Da der kun findes begrænset materiale omkring færøsk regnskabshistorie, har vi taget 

udgangspunkt i § 19 undersøgelsen, der blev foretaget som en konsekvens af den 

økonomiske krise først i 90erne og samtaler med personer, som var beskæftiget i 

revisionsbranchen i denne perioder. Identifikation af forskelle mellem dansk og færøsk 

lov er foretaget ved en udførlig gennemgang af samtlige paragraffer, imens 

gennemgangen af selve lovudarbejdelsen er gjort med udgangspunkt i lovforslaget og 

hertil knyttede dokumenter. 

 

Vedrørende anvendt metode til analyse af færøske regnskabstal henvises til forklaring i 

samme afsnit. Samme metode er også anvendt til analysen af mikroselskaber. 

 

Vedrørende afsnittet omkring regnskabsbrugere og deres informationsbehov, har vi 

benyttet en række empiriske undersøgelser med det formål at underbygge den 

teoretiske analyse heraf. Vi har ikke selv foretaget undersøgelser på Færøerne, og det 

medfører, at der kan være usikkerhed omkring den repræsentative gyldighed. Det viser 

sig dog, at Færøerne ligner de andre lande på de fleste områder. 

 

Afsnittet harmonisering med EU er udarbejdet ud fra forskellige relevante 

publikationer fra EU-kommissionen og SCM netværket. Afsnittet omkring 

markedsløsning er foretaget med baggrund i anerkendt litteratur. Afsnittet omkring 

lempelse af krav til klasse B er foretaget med udgangspunkt i brugernes kvalitetskrav 

med hensyn til de udgifter, som virksomheden afholder i forbindelse med 

regnskabsaflæggelse. I øvrigt har vi undersøgt, om der er andre forhold, som kan 

bidrage til at reducere de administrative byrder, og dette er baseret på egne vurderinger 

samt anerkendte undersøgelser f.eks. en undersøgelse fra Rambølls og anden litteratur. 
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1.4 Opgavens struktur 
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1.5 Målgruppe  

 

Der er skrevet flere afhandlinger vedrørende implementering af den nye 

årsregnskabslov i Danmark i 2001 med dansk perspektiv. Derimod har vi ikke 

kendskab til, at der er skrevet nogen afhandling med lignende titel eller indhold i 

færøsk perspektiv. Vores intention er derfor, grundet de mange afhandlinger, der er 

skrevet i dansk sammenhæng – og efter vores mening manglende materiale og 

behandling vedrørende regnskabsregulering på Færøerne – at belyse problemstillingen 

ved implementering af den nye lov, og hvordan regnskabsregulering kommer til at 

foregå i fremtiden for færøske revisorer og andre rådgivere, som beskæftiger sig med 

regnskabsområdet. Da vi i afhandlingen kommer med bud på eventuelle ændringer i 

færøsk lovgivning, er det vores opfattelse, at lovgiver, dennes embedsmænd samt 

regnskabsprofessionen på Færøerne kan finde kandidatafhandlingen interessant. 

Læserne forudsættes at have et grundlæggende kendskab til regnskabsregulering for at 

opnå fuld forståelse og udbytte af afhandlingen.  
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2 Regnskabsteori 

 
2.1 Begrebsrammen 

 

Ved vedtagelse af den nye årsregnskabslov i 2007, som er gældende fra 1. januar 2008, 

indførte man også en ny begrebsramme i færøsk regnskabsregulering. Det er 

begrebsrammen, som udgør lovens teoretiske fundament, og det er det tekniske 

regelsæt, som med sine specifikke bestemmelser skal implementere begrebsrammen. 

En begrebsramme består af en målsætning, og denne målsætning skal præcisere 

samfundsinteresserne, som ønskes udført på regnskabsområdet.1 Generalklausulen ”et 

retvisende billede” er bevaret i forhold til den gamle lov, men lovene bygger dog på 

hver sit grundlag. Efter den nye lov er generalklausulen gældende for hele årsrapporten 

og ikke kun for årsregnskabet. 

 

I 1993 lovens kapitel 1 ”indledende bestemmelser” § 4 fremgår generalklausulen om 

det retvisende billede. Loven indeholder desuden bestemmelser om indregning og 

måling, men målsætningen nævnes ikke direkte. Den gamle lov bygger, ligesom den 

danske årsregnskabslov fra 1981, på EU’s 4. selskabsdirektiv fra 1978, som er stærkt 

præget af fransk og især tysk regnskabstradition, med engelske indslag omkring 

værdiansættelse og true and fair view2.  

 

Erhvervslivet var på det tidspunkt i høj grad præget af privatejede virksomheder med 

bankfinansiering som eneste eksterne finansieringskilde3, og aktiemarkederne var 

derfor ikke styrende for gældende regnskabspraksis, da den begrænsede 

interessegruppe fik deres regnskabsbehov dækket direkte fra virksomhederne. Andre 

interessegrupper nævnes ikke i direktivet. Vægten blev i hovedtræk lagt på 

forsigtighedsprincippet og kreditorbeskyttelse. Der i øvrigt kun 4 børsnoterede 

selskaber på Færøerne i dag, og derfor kan den nuværende situation sammenlignes 

med det daværende erhvervsmønster. Det kan føre til overvejelser omkring, hvorfor 

lovgiver på Færøerne anser det som nødvendigt at bryde med den gamle 

regnskabsregulering – i hvert fald for de små selskaber. 

 

Den gamle lov har været kritiseret for at være overforsigtig, da forsigtighedsprincippet 
                                                 
1 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 70  
2 Peder Fredslund Møller, Tage Rasmussen 1997. Regnskabsloven 
3 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 70 
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(biased system) har ført til for stor omkostningsførelse i resultatopgørelsen, bl.a. for at 

undgå lønpres, lavere skattebetalinger m.v. En følge heraf har været oparbejdelse af 

skjulte reserver, som kunne give anledning til misbrug, f.eks. til at sminke regnskabet 

for et dårligt år. 

 

Hvor regnskaber siden 1993 har været udarbejdet med kreditorer og långivere som 

primære brugere jf. lovens indirekte begrebsramme, skal udarbejdelsen efter den nye 

lov tilgodese ”stakeholder value” ved at give neutral information til en langt bredere 

brugergruppe, som er defineret i § 12, stk. 2 i den nye lov. Derudover er det angivet, at 

forhold, der er relevante for brugerne, skal oplyses, og at oplysningerne skal opgives 

pålideligt. Det retvisende billede gælder for hele årsrapportens indhold, også de evt. 

frivillige supplerende beretninger, der vælges udarbejdet. 

 

Loven, som er vedtaget i 2007, er forankret i IASB´s begrebsramme fra 1989. IASB 

tager udgangspunkt i ”shareholder value”, dvs. investorers informationsbehov, da der i 

IASB antages, at disses behov er så omfattende, at 

når investorerne har fået dækket deres behov, så 

har de øvrige interessenter også fået dækket deres 

informationsbehov. Dvs. der forudsættes en 

betydelig fællesmængde angående brugernes 

finansielle informationsbehov – som B cirklerne i 

diagrammet til højre viser4.  Loven går et skridt videre ved i større grad at tilgodese 

”stakeholder value”, og dette er en dansk tilpasning, hvor man i Danmark har valgt at 

tilgodese danske samfundsinteresser. Begrebsrammens formål er bl.a. følgende: at5 

 

� Vejlede lovgivere og standardsættere ved udarbejdelse af det tekniske regelsæt 

� Danne referenceramme for løsning af regnskabsproblemer, som ikke er løst af 

eksisterende lovgivning eller standarder 

� Forøge sammenligneligheden ved at reducere antallet af mulige alternative 

metoder og konsistensen ved at benytte samme teoretiske fundament 

� Modvirke indflydelse af enkeltpersoners særinteresser og politiske pres 

� Reducere analyseomkostninger i forbindelse med løsning af tvivlsspørgsmål 

� Forøge regnskabsbrugernes tillid til og forståelse af årsrapporten 

                                                 
4 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 162  
5 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s.  160 
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Begrebsrammen er niveauopdelt, hvor brugernes informationsbehov er grundsøjlen for 

målsætningen, se følgende figur: 

 

Niveau 1Målsætning

Målesystemer

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Brugernes 
informationsbehov

Kvalitetskrav

Definition af 
elementer

Indregning og måling

Klassifikation

Grundlæggende 
forudsætninger

 

2007-lovens niveauopdelte begrebsramme6 

 

Målsætningen for produktion af regnskaber findes i niveau 1 og 2. Heraf udledes 

generalklausulen ”det retvisende billede”. Med andre ord er begrebsrammen deduktiv, 

idet man går fra noget generelt til noget specifikt. Dvs. regnskabsmodeller og 

teknikker udledes af brugernes informationsbehov om det retvisende billede7. På det 

tredje niveau præciseres en række definitioner af aktiver og passiver. På dette niveau 

fremgår, at begrebsrammen er balanceorienteret, hvilket er den mest signifikante 

ændring fra den gamle til den nye ÅRL. Niveau 4 – 5 angiver de generelle kriterier og 

krav, der skal stilles til målesystemer som forudsætning for, at målsætningen kan 

opnås. 

 

På niveau 2 opereres der med et kvalitetshierarki, som igen tager udgangspunkt i 

brugerspecifikke karakteristika8. Der arbejdes med to tærskelværdier, hvor den ene er 

væsentlighed, og den anden er en nyttebetragtning. Derudover arbejdes der med to 

primære egenskaber, relevans og pålidelighed og to sekundære egenskaber, 

sammenlignelighed og forståelighed. Se nedenstående illustration: 
                                                 
6 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 161 
7 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 43 
8 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 168 
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Figur 1 - Kilde: Årsrapporten – teori og regulering 1. udg. af Jens O. Elling – side 169 

 

 

2.1.1 Tærskelværdier – væsentlighed og nytte/omkostnings betragtning 

 

Information er væsentlig, såfremt den øver indflydelse på brugerens beslutninger. For 

mange uvæsentlige oplysninger kan skabe informationsoverskud, og derved påvirke 

brugernes beslutninger negativt. Vedrørende nytte er gældende, at nytten af 

informationerne skal være større end omkostninger forbundet med at fremskaffe disse. 
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2.1.2 Primære egenskaber – relevans og pålidelighed 

 

Relevans – Relevans vedrører beslutninger, som skal træffes af regnskabsbrugeren. 

Det virker indlysende, at relevant information oplyses i årsrapporten, men for at 

udsagnet relevans skal give mening, må det knyttes til en konkret beslutningssituation. 

Informationen skal således have en nytteværdi for brugeren. Nytteværdien afgøres af, i 

hvilket omfang informationen øver indflydelse på brugerens beslutningstagen. Ifølge 

kvalitetshierarkiet opdeles relevans i 3 kategorier, som illustreret i kvalitetshierarkiet. 

Prognoseopgaven går ud på at forøge interessenters muligheder at forudsige udfaldet 

af tidligere eller nuværende begivenheder i relation til fremtidig indtjening9. 

Prognoseopgaven er fremadrettet, mens feedbackværdien siger mere om fortiden. 

Kontrolopgaven er bagudrettet og omfatter brugernes interesse i, at ledelsen forvalter 

ressourcerne, som tilflyder virksomheden, på forsvarlig måde. Fordelingsopgaven 

omhandler beslutninger, der træffes internt i virksomheden af ledelsen omkring 

fordeling af virksomhedens overskud. Feedbackværdien er knyttet til prognoseopgaven 

og handler om, at brugeren af regnskabsoplysninger har mulighed at bekræfte eller 

korrigere tidligere forudsigelser. Aktualitetsværdien er åbenbar, da uaktuelle 

oplysninger er ubrugelige. Kort sagt skal information medtages, såfremt den er 

relevant, og hvis ikke skal den udelades. Information er også relevant, selv om den 

ikke kan måles i kvantitative termer. 

 

Pålidelighed – For at oplysningerne i årsrapporten skal kunne efterprøves, må der 

kunne regnes med pålidelighed. Ved pålidelige informationer i årsrapporten, har 

regnskabsbrugeren mulighed for at basere sine beslutninger omkring 

ressourceallokering på det, der kommer til udtryk i årsrapporten, idet det skulle svare 

til det faktiske indhold af de i regnskabsårets forekomne begivenheder. Informationer 

har dermed ikke nytteværdi kun på baggrund af relevans. Det er også en forudsætning, 

at den er pålidelig. Som det fremgår af kvalitetshierakiet, er det første del-element af 

egenskaben pålidelighed verificerbarhed. Med verificerbarhed menes, i hvilken grad 

informationerne er sande, dvs. i overensstemmelse med virkeligheden. Dette ligner 

umiddelbart egenskaben pålidelighed. 

 

Men pålideligheden består også af repræsentativ gyldighed, dvs. at man måler de 

fænomener, man ønsker at måle. Den repræsentative gyldighed er således også møntet 
                                                 
9 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 171 
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på, at man bruger informationer, der er relevante for regnskabsbrugeren. De sidste par 

år er udviklingen i Danmark gået i retning af at nedtone kravet om verificerbarhed, for 

i højere grad at lægge vægt på den repræsentative gyldighed, som øger oplysningernes 

relevans for brugerne. Der åbnes således i stigende grad mulighed for at inddrage 

subjektive oplysninger, hvis de er relevante10. 

 

Det sidste element er neutralitet. Kravet om neutralitet i årsrapporten betyder, at man 

ønsker ufarvede ”unbiased” information. Ovennævnte udvikling med flere subjektive 

oplysninger har naturligvis som konsekvens, at neutraliteten i årsrapporten er truet. 

Ifølge Jens O. Ellings bog, Årsrapporten, teori og regulering, opfattes 

neutralitetsbetingelsen overflødig, da det følger af de øvrige kriterier, verificerbarhed 

og repræsentativ gyldighed. Kort sagt må årsrapporten indeholde pålidelig 

information, og ikke urealistisk eller overoptimistisk information, som kan give 

regnskabsbrugeren et forvrænget indtryk af virksomheden. 

 

 

2.1.3 Sekundære egenskaber – sammenlignelighed og 

forståelighed 

 

Sammenlignelighed - Information skal være sammenlignelig. Hermed menes, at man 

skal kunne sammenligne regnskabsposter over tid, samt at man bruger en konsekvent 

metode til frembringelsen af information (konsistens). Brugerne får hermed bedre 

muligheder for at foretage branchesammenligninger m.v. 

 

Forståelighed - Information skal kunne forstås. Forståelighed er en egenskab, der 

kræves opfyldt, for at informationen kan være til nytte for regnskabsbruger. 

Information skal således præsenteres, så de fremgår forståeligt for en ”bonus pater” 

regnskabsbruger. På den anden side kan information naturligvis ikke undlades med 

hensyn til regnskabsbrugeres manglede forståelse. 

 

 

                                                 
10 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 172 



  Side 16 af 116 

2.2 Fra præstations- til formueorienteret regnskabsteori 

 

Regnskabsreguleringen har på internationalt plan bevæget sig fra transaktionsbaseret 

til værdibaseret regnskabsteori. Dette har bl.a. som nævnt medført, at den nye 

årsregnskabslov har ændret sigte fra konsolidering/kreditorbeskyttelse til et generelt 

brugerperspektiv, hvor årsrapporten har til formål at give neutral (unbiased) 

information til gavn for beslutningstagerne i virksomhedens omverden11. 

 

Da ÅRL fra 1993 bygger på transaktionsbaserede målesystemer, og den nye ÅRL 

bygger på værdibaserede målesystemer, understøtter dette behovet for en 

sammenligning og analyse af de to teorier. Afsnittet vil omfatte en gennemgang af de 

to regnskabsteorier, der gennem tiderne har dannet grundlag for udarbejdelse af 

årsrapporter.  

 

Den formueorienterede regnskabsteori, som gennemsyrer den nye årsregnskabslov, er 

baseret på værdiansættelse til markedsværdier. Værdibaseret teori vil medføre, at flere 

poster indregnes i balancen sammenlignet med den transaktionsbaserede 

regnskabsteori, idet aktiver skal indregnes i balancen, når de opfylder definitionen og 

indregningskriterierne på et aktiv. Herved er intentionen at opnå et mere informativt og 

fremtidsrettet billede af virksomhedens finansielle stilling, til gavn for 

regnskabsbrugerens nytteværdi. Den gamle årsregnskabslov byggede derimod på den 

præstationsorienterede regnskabsteori, som bygger på den historiske kostpris model.  

 

Teorierne har dog det til fælles, at de bygger på det dobbelte bogholderis princip, selv 

om resultat og egenkapital kan være vidt forskellige. Historisk kostpris anvendes i dag 

som supplement til den værdibaserede teori. Spørgsmålet er, i hvilken grad den daglige 

registrering er ændret ude i virksomhederne, i hvert fald i forhold til de små 

virksomheder. Herved kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det såkaldte 

paradigmeskift er blevet en realitet. 

 

 

                                                 
11 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 72 
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2.2.1 Præstationsorienteret regnskabsteori 

 

Transaktionsbaseret teori (historisk kostpris model) har været den dominerende 

regnskabspraksis på Færøerne frem til 2008, hvor en ny formueorienteret 

årsregnskabslov er vedtaget. Baggrunden for den transaktionsbaserede teori har været 

et ønske om at se virksomhedens evne til at skabe indtjening i en periode i 

resultatopgørelsen. Dette har naturligvis medført et primært fokus på 

resultatopgørelsen.  

 

Resultatopgørelse, aktiver og passiver fremkommer som følge af 

periodiseringsprincippet, idet indtægter og udgifter henføres til den periode som de 

vedrører. Aktiver og passiver kan således anskues som et residual af resultatopgørelsen 

ifølge dette princip, idet dets opgave hovedsagelig er at bygge bro mellem forskellige 

perioders resultatopgørelser12.  

 

Transaktionsbaserede målesystemer tager udgangspunkt i selskabets enkelte 

transaktioner og det afledte heraf. I regnskabet indgår de priser, som anvendes i de 

faktiske transaktioner ifølge den historiske kostprismodel. Herved viser årets resultat et 

billede af virksomhedens transaktioner i et bagudrettet perspektiv. 

 

Forsigtighedsprincippet har sit ophav i den transaktionsbaserede teori, idet indtægter 

først indregnes, når det er sikkert, at de realiseres i salgstransaktioner. Derimod skal 

tab ifølge forsigtighedsprincippet indregnes i samme øjeblik de truer. 

 

Realisationsprincippet følger af denne teori som indregningskriterium. Ifølge 

realisationsprincippet må indtægter først indregnes i regnskabet, når det er stor 

sandsynlighed for, at de udarter sig i indbetaling, og at indtægten er indtjent. 

 

På omkostningssiden er matchingprincippet en del af teorigrundlaget, idet princippet 

går ud på at fratrække ressourceforbruget i kroner, som er anvendt til produktion og 

salg af færdigvarer eller tjenesteydelser i samme periode, hvor indtægten af varen eller 

tjenesteydelsen er indregnet13.  

 

                                                 
12 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 74 
13 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 99 
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Når alle indtægter og omkostninger er henført til periodens resultatopgørelse, inklusiv 

afskrivninger, renter og skat, udgør de resterende poster herefter balancen, som kun 

spiller en sekundær rolle i den præstationsbaserede teori. 

 

Det forhold, at tab ifølge forsigtighedsprincippet bør indregnes, når de truer, er et brud 

med den historiske kostpris-model. Dette er ligeledes indarbejdet i loven fra 1993. 

Dette skal foretages, selv om der ikke er nogen ekstern transaktion til en fast pris. Et 

andet eksempel på brud med modellen er tilladelsen til at opskrive bestemte aktiver, 

også uden en ekstern transaktion har fundet sted. Da værditilvæksten ifølge 

forsigtighedsprincippet ikke skal bogføres i resultatopgørelsen, men i stedet som 

bunden egenkapital forårsager bestemmelsen en forskel mellem nettooverskud og 

totalindkomst. Principskifte for indregnings- og målemetoder er også et brud med 

modellen og giver forskel mellem nettooverskud og totalindkomst. 

 

Præstationsorienteret regnskabsteori har den fordel, at de historiske kostpriser er 

objektive og nemt kontrollerbare. Derudover bygger teorien langt mindre på subjektive 

skøn. På den anden side er det en ulempe, at imens indregning af salg sker ved hjælp af 

nutidige salgspriser anvendes historiske kostpriser på vareforbruget, som alt efter 

varens art kan have store udsving i relativt korte perioder. På balancesiden er den 

oplagte ulempe, at aktiver måles og indregnes til kostpris, og dermed afspejler 

balancen ikke nødvendigvis værdien på handelsdagen. Problemet kan som nævnt i 

praksis afhjælpes med opskrivninger af visse aktiver til handelsværdi. Det gælder dog 

ikke alle aktiver, fordi det er ikke alle aktiver, som må opskrives. Derudover er det 

ikke tilladt at indregne visse ”usynlige” aktiver. Dette gør, at der ikke fås et overblik 

over balances totale handelsværdi på statusdagen. 

 

Fundamentet for den præstationsorienterede teori er således en forsigtig måling af 

resultatet på grundlag af historiske kostpriser for indtægter og omkostninger i 

resultatopgørelsen. 

 

 

2.2.2 Formueorienteret regnskabsteori 

 

Med den nye årsregnskabslov har årsregnskabets ændret fokus fra at være 

resultatorienteret til at være formueorienteret. Forsigtighedsprincippet er nedtonet til 
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fordel for et mere aktuelt billede af selskabets værdi. For at opnå dette, skal flere 

værdier medregnes i balancen til dagsværdi mod tidligere anskaffelsespris. 

Udviklingen er i øvrigt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder. 

De formueorienterede regnskabsteorier tager udgangspunkt i indregning og måling af 

værdier af aktiver og forpligtelser i balancen. Resultatopgørelsens indtægter og 

omkostninger følger af disse værdier og optræder dermed som et residual af balancen. 

 

I værdibaseret regnskabsteori sondres der ikke imellem urealiserede ændringer i 

nettoaktivernes værdi og ændringer, der er realiseret gennem transaktioner i 

virksomheden.  Denne regnskabsteori er således ikke i samme grad knyttet til 

pengestrømme som den præsentationsorienterede, hvor alt nærmest går ud på at 

periodisere pengestrømme. I forhold til den præstationsorienterede teori er den 

værdibaserede regnskabsteori fremadrettet. Fortiden anses som uinteressant, og 

værdien af et aktiv bestemmes med udgangspunkt i de fordele, som aktivet vil tilføre 

den pågældende virksomhed i fremtiden, og ikke af, hvad virksomheden en gang har 

betalt for aktivet. 

 

De formueorienterede teorier måler overskuddet i balancen, hvor det 

regnskabsmæssige resultat udtrykkes som værditilvækst i nettoaktiverne i perioden, 

dvs. egenkapitalen fra primo til ultimo regnskabsperioden. Derfor ønsker man at 

opgøre balancen så aktuelt og præcist som muligt på statusdagen. Resultatopgørelsen 

derimod viser årsagssammenhængen, da dens formål er at måle og klassificere 

kilderne, som har skabt overskuddet i balancen. Resultatopgørelsens poster er således 

udelukkende poster, som ikke kan indregnes som et aktiv eller en forpligtelse. Hvis et 

givent aktiv eller en given forpligtelse ikke opfylder definitionen på en aktiv- eller 

passivpost, udgiftsføres eller indtægtsføres det i resultatopgørelsen, selv om det 

eventuelt er i konflikt med matchingprincippet. 

 

De formueorienterede teorier tager udgangspunkt i den mikroøkonomiske teoris 

indkomst- og kapitalbegreber med perfekte og komplette markeder14. Virksomhedens 

værdi opgøres efter kapitalværdibegrebet, hvor kapitalværdien udtrykker 

virksomhedens nuværende og fremtidige totale forbrugsmulighed. Under forhold med 

perfekte og komplette markeder kan markedsværdier udnyttes som et objektivt 

værdisystem med samme udgangspunkt for alle.  

                                                 
14 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 129 
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For at finde nutidsværdien af kapitalværdien tilbagediskonteres fremtidige cash-flows 

med en diskonteringsfaktor, som igen er et udtryk for den minimumsrente, som 

investor forlanger for at investere i virksomheden. Diskonteringsfaktoren består af 

følgende15: 

 

 Diskonteringsfaktor = tidspræferencerente + risikopræmie 

 

Tidspræferencerenten er et udtryk for alternativrenten. Risikopræmien er en 

kompensation for den risiko investor tager udover den alternative investering. 

 

Dette illustrerer, at kapitalværdien er individuel, idet investorer har forskellige 

præferencer vedrørende alternativrente og risikoaversion, hvilket må ses som en 

ulempe ved teorien.  

 

Den formueorienterede regnskabsteori har i lighed med de præstationsorienterede 

teorier flere mangler. Især er det en ulempe, at der i realiteten ikke eksisterer komplette 

og perfekte markeder med objektive markedsværdier for alle aktiver. Der kan være 

signifikante usikkerheder ved måling af de ”usynlige” aktiver som for eksempel 

medarbejder knowhow m.v. Regnskabsbrugeren kan i disse tilfælde være tilbøjelig til 

at sætte spørgsmålstegn ved objektiviteten og derved pålideligheden af årsrapporten. 

Dette vil vanskeliggøre en sammenligning af årsrapporter, selv inden for samme 

branche. 

 

Fordelen med den formueorienterede regnskabsteori er, at den alt andet lige giver et 

mere reelt øjebliksbillede af virksomheden, da det er muligt at regulere virksomhedens 

værdier til dagsværdi. På den anden side kan det anses som en ulempe, da der i 

forbindelse med regulering kan komme store udsving i værdierne, alt efter hvordan 

konjunkturerne bevæger sig.  

 

 

                                                 
15 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 131 
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2.3 Delkonklusion 

 

Der er indført en ny årsregnskabslov på Færøerne. Hvor man tidligere fokuserede på 

kreditorbeskyttelse og forsigtighed, har man med den nye årsregnskabslov indført en 

brugerbaseret begrebsramme, som tager udgangspunkt i IASB’s begrebsramme. Der i 

årsregnskabslovens begrebsramme taget yderligere hensyn for at tilgodese 

”stakeholder value”. Dette opnås ved at give neutral information til en langt bredere 

brugergruppe, som er defineret i § 12, stk. 2 i loven. Generalklausulen om det 

retvisende billede er bibeholdt i forhold til den gamle lov, men hvor den gamle lov tog 

udgangspunkt i transaktionsbaseret teori med forsigtighedsprincippet som grundregel, 

er den nye lov værdibaseret, med balancen og dens værdi er i fokus.  

 

Hvor man ifølge præstationsbaseret regnskabsteori opfatter virksomheden som en 

fortsat strøm af finans- og investeringstransaktioner målt i resultatopgørelsen, måler 

man virksomhedens værditilvækst på baggrund af balancen i den formueorienterede 

regnskabsteori. Kort sagt kan konkluderes, at det teoretiske fundament er ændret fra at 

have været transaktionsbaseret med forsigtighedsprincippet i højsædet, til at være 

formueorienteret med en langt bredere kreds af regnskabsbrugere i centrum. 
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3 Regnskabslovgivning på Færøerne før og nu 

 

3.1.1 Perioden 1930-1993 

 

I perioden 1930-1993 dannede den danske Aktieselskabslov fra 1930, med 3 

bestemmelser om obligatorisk regnskabsaflæggelse, grundlaget for den færøske 

regnskabsregulering, suppleret med en bekendtgørelse om mindstekrav til bogholderi 

og regnskab (kunngerð nr. 90/1979 opdateret 27. januar 1993). 

Mindstekravsbekendtgørelsen gælder for alle regnskabspligtige personer/selskaber, og 

tager hovedsagelig udgangspunkt i skattemæssige hensyn. 

 

Da Folketinget i 1973 vedtog en ny Aktieselskabslov med bl.a. flere bestemmelser om 

obligatorisk regnskabsaflæggelse, trådte denne ikke i kraft for Færøerne. I 1981, da 

den danske Aktieselskabslov igen blev ændret, og Årsregnskabsloven blev indført, 

trådte det nye regelsæt ligeledes ikke i kraft for Færøerne. 1981-lovgivningen 

initierede en ny æra i dansk regnskabspraksis, idet lovgivning i højere grad blev 

styrende for regnskabsregulering.16 Denne æra lod vente på sig på Færøerne. 

 

I en redegørelse fra Grannskoðanardeild Landskassans (sammenlign rigsrevision) om 

landskassens regnskaber fra 1989-1991, hvor man har gennemgået mange private 

regnskaber for at revidere selskabers skyldige selskabsskat, pantsætninger mv. anføres 

der bl.a., at det der kendetegner mange selskabers regnskaber fra firserne, er at ingen 

afskrivninger er foretaget, og at selskaber fortsætter på trods af, at de har haft negativ 

egenkapital i flere år. Yderligere anføres, at mange selskaber ikke har indsendt en 

selvangivelse til skattemyndighederne samt et revideret regnskab til 

selskabsregistreringsmyndighederne i flere år. 

 

Landstyret nedsatte i 1991 på baggrund af mange åbenlyse strukturmæssige problemer 

to kommissioner til at revidere og komme med et nyt forslag til forskellige 

erhvervslove. Den 11. februar 1993 leverede den ene kommission en betænkning om 

ny selskabslovgivning på Færøerne. På baggrund af, at dette lovområde ikke kunne 

overtages ifølge hjemmestyreloven, anbefalede kommissionen, at de danske love om 

selskaber og anpartsselskaber med lokalspecifikke ændringer skulle sættes i kraft med 

                                                 
16 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering 
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kongelig anordning. 

 

Den 15. marts i 1993 leverede den anden kommission en betænkning om en 

selvstændig årsregnskabslov og en lov om revisorer. Idet pågældende lovgivning 

ligeledes ikke kunne overtages ifølge hjemmestyreloven, anbefalede kommissionen at 

de danske tilsvarende love skulle sættes i kraft på Færøerne med kongelig anordning 

med lokalspecifikke ændringer. Ifølge betænkningen har regnskabsaflæggelsen efter 

den gamle selskabslov haft bl.a. følgende svagheder: 

 

� regnskaberne opsattes efter, hvad passede regnskabsaflægger bedst.  

� problematisk for regnskabsbrugeren at få de nødvendige informationer ud af 

regnskaberne og at sammenligne regnskaber – selv inden for samme branche. 

� kun selskaber med flere end 10 aktionærer havde oplysningspligt for 

regnskabet 

� intet krav om ledelsesberetning 

� intet krav om koncernregnskaber 

� kravet til indskudskapital var kun 10.000 kr. 

� insolvente selskaber kunne fortsat drive virksomhed 

 

Landstyret forelagde siden hen, efter kommissionernes betænkninger og en 

fællesbetænkning fra det færøske landstyre og den danske regering, forslag til 

beslutning for lagtinget om forslag til rigsmyndighederne om at sætte i kraft 

nedenstående rigslove for Færøerne med diverse tilpasninger: 

 

� Lov om banker og sparekasser m.v. 

� Lov om erhvervsdrivende fonde 

� Lov om visse kreditinstitutter 

� Lov om aktieselskaber 

� Lov om anpartsselskaber 

� Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. 

 

Forslag til beslutning vedrørende rigslovgivning behandles på samme måde som 

lagtingslovforslag. Den eneste forskel er, at resultatet af lagtingsbehandlingen ikke 

bekendtgøres, men lagmanden meddeler rigsmyndighederne resultatet af 

behandlingen. Det vedtagne forslag er ikke bindende for borgerne, men er et 
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uforbindende forslag til rigsmyndighederne om at udarbejde en lov. Som regel følger 

rigsmyndighederne indstillingen. 

 

Med enkelte ændringer blev samtlige forslag vedtaget i lagtinget, og lovene blev 

bekendtgjort i ”Kunngerðablaðnum” 3. maj 1993 som anordning nr. 245-250. 

 

 

3.1.2 Perioden 1993-2007 

 

Regnskabsudarbejdelsen tog som tidligere nævnt hovedsageligt udgangspunkt i 

skattemæssige regler i perioden frem til 1993. Fra en periode, hvor regnskabsmæssigt 

resultat hovedsagelig var det samme som skattepligtig indkomst, har det været en 

markant ændring at overgå til 1993-loven med skematvang for resultatopgørelse og 

balance og til ”det retvisende billede” som generalklausul i stedet for ”god 

regnskabsskik”. 

 

1993-loven var som tidligere beskrevet en kopi af den danske 1981-lov inklusiv 

ændringer i perioden 1981-1993. Baggrunden for den danske 1981-lov var EU´s 4 

regnskabsdirektiv. Direktivet tog udgangspunkt i en transaktionsbaseret 

begrebsramme, hvor forsigtighedsprincippet var grundreglen17. 

 

Lagtinget vedtog ingen ændringer af årsregnskabsloven i perioden 1993-2007. 

 

 

3.2 Tekniske ændringer ved indførelse af ny lov 

 

Den nye lov indeholder bl.a. en del tekniske ændringer omkring de små virksomheders 

(B-virksomhedernes) lovpligtige regnskabsaflæggelse. Årsrapportens bestanddele og 

grundlæggende struktur og opstilling er dog nærmest uændret i forhold til gammel lov. 

 

Den gældende årsregnskabslov tager udgangspunkt i byggeklodsmodellen med 

regnskabsklasser, hvor kravene til årsrapporten især afhænger af virksomhedens 

størrelse, se følgende figur:  

                                                 
17 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s.  77 
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Figur 2 - Byggeklodsmodellen 
 

Byggeklodsmodellen indebærer, at en virksomhed i klasse B også skal overholde 

bestemmelser for klasse A og så videre. Klasse A-bestemmelser er således en 

delmængde af B. Lovens struktur har forenklet reglerne, således at de små 

virksomheder har nemmere ved at få et overblik over, hvilke regnskabskrav de skal 

leve op til. Virksomhederne har altid mulighed for at kigge op i modellen ved at 

anvende bestemmelser for C eller D-virksomheder, såfremt det foretages systematisk 

og konsekvent. 

 

I det følgende vil vi i store træk gennemgå de væsentligste tekniske ændringer ved den 

nye lov.  

 

 

3.2.1 Kort om klasse A 

 

Først og fremmest er strukturen i loven ændret, således at man indenfor samme lov 

rummer regnskabsregler for alle erhvervsdrivende virksomheder, herunder også 

virksomheder med personligt ansvar, som tidligere kun har været omfattet af 

”kunngerð um minstukrøv til bókhald” (sammenlign bogføringsloven). Virksomheder 

af denne art bliver ifølge den nye lov kategoriseret som A-virksomheder.  
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De er ikke underlagt krav om at udarbejde og aflægge årsrapport, men såfremt de 

vælger at aflægge regnskab efter ÅRL til brug for omverdenen (eksempelvis for 

pengeinstitut eller skattemyndigheder), skal lovens generelle kvalitetskrav og 

grundlæggende forudsætninger følges. Med andre ord skal begrebsrammen følges. 

Regelomfanget er meget enklere end for de højere regnskabsklasser, og de følger i vidt 

omfang af god praksis på området. Dermed vil det ikke blive opfattet som specielt 

krævende, såfremt virksomheden på en eller anden måde er tvunget til at aflægge 

årsrapport. Reglerne for klasse A-virksomheder fremgår af §§ 18-21. Af § 18, stk. 1 

fremgår, at årsrapporten som minimum skal indeholde: 

 

• Ledelsespåtegning 

• Balance 

• Resultatopgørelse 

• Noter 

• Anvendt regnskabspraksis 

 

Virksomheder i klasse A er ikke underlagt revisionspligt. Ifølge § 18, stk. 1 skal 

årsrapporten indeholde en revisionspåtegning, såfremt virksomheden frivilligt har fået 

en påtegning fra revisor. Klasse A-virksomheder er heller ikke underlagt kontrol af 

registreringsmyndigheden, og derfor skal årsrapporten ikke indsendes til Skráseting 

Føroya (sammenlign E&S). 

 

Bestemmelser om klassifikation og opstilling fremgår af lovens § 19. Posterne i 

resultatopgørelsen klassificeres efter virksomhedens art og aktiviteternes omfang, dvs. 

arts- eller funktionsopdelt resultatopgørelse.  

 

Ifølge § 20 kan man for virksomheder med personligt ansvar undlade at indregne 

private aktiver og forpligtelser, såfremt disse ikke vedrører virksomhedens 

erhvervsmæssige aktiviteter. En virksomhed, der ejes personligt af en enkelt indehaver 

eller af ægtefæller i fællesskab, og hvor indehaveren, henholdsvis ægtefællerne, ejer 

aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser eller pantsætninger, som ikke vedrører de 

erhvervsdrivende aktiviteter, skal særskilt oplyse, 
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1. om den undlader at indregne de pågældende aktiver og forpligtelser, 

2. om den undlader at indregne eller oplyse om de pågældende 

eventualforpligtelser, 

3. om den undlader at oplyse om de pågældende pantsætninger, og 

4. hvorledes der er taget hensyn til indehaverens og ægtefællens indbyrdes 

formueforhold 

 

Udover de beskedne notekrav i loven skal årsrapporten suppleres med noter, såfremt 

dette er en forudsætning for at opfylde brugerens forståelse af årsrapporten jf. 

kvalitetshierarkiet – sekundære egenskaber. 

 

Der er tale om markedsløsning i modificeret form, idet virksomhederne selv vælger, 

hvorvidt de aflægger regnskab til brug for omverdenen. Såfremt virksomheden vælger 

at udarbejde regnskab, så skal generalklausulen om det retvisende billede overholdes18. 

Da der også er valgfrihed omkring revision af pågældende regnskabsklasse, er dette 

marked også præget af modificeret markedsløsning. 

 

 

3.2.2 Klasse B 

 

De overordne forskelle mellem ny og gammel lov er beskrevet tidligere og omhandler: 

 

• Begrebsrammen: Hele årsrapporten skal give et retvisende billede, dvs. 

o Ledelsespåtegning 

o Resultatopgørelse 

o Balance 

o Noter 

o Anvendt regnskabspraksis 

o Evt. ledelsesberetning 

o Evt. supplerende beretninger 

 

• Indregning og måling: Værdibaseret frem for transaktionsbaseret 

 

                                                 
18 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 54 
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3.2.2.1 Væsentlige ændringer for indregning og måling af 

balancens værdier 

 

Loven indeholder en del ændringer i forhold til den gamle lov vedrørende indregning 

og måling omkring opgørelse af balancens værdier. Den værdibaserede tilgangsvinkel 

er beskrevet i tidligere afsnit. Afhandlingen har ikke som formål at belyse alle de 

tekniske detaljer, men bl.a. ud fra et brugerbehovs synspunkt at gøre rede for, om den 

nye lov tilgodeser brugernes behov. Derfor gennemgås de mest væsentlige nyheder 

omkring indregning og måling af virksomhedernes balance for klasse B 

virksomheder19.  

 

 
3.2.2.2 Immaterielle anlægsaktiver 

 

Generelt gælder der ifølge den nye lov, at immaterielle aktiver som et maksimum kan 

afskrives over 20 år ifølge ÅRL § 43, stk. 3. Ifølge den gamle ÅRL var hovedreglen 5 

år, men såfremt den økonomiske levetid oversteg 5 år, og det kunne begrundes i 

årsregnskabet, kunne afskrivningsperioden dog alligevel overstige 5 år. Der er således 

ikke den store forskel, men ordlyden i den nye lov lægger op til en længere 

afskrivningsperiode, hvilket må formodes at udmønte sig i praksis. 

 

Internt oparbejdede rettigheder og udviklingsprojekter kan ifølge den nye ÅRL § 33, 

stk. 1 indregnes i balancen til kostpris med pligt til efterfølgende af- og nedskrivninger 

når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og 

aktivets værdi kan måles pålideligt. Ifølge den gamle lov kunne dette i udgangspunktet 

ikke praktiseres. Dog kunne man indregne det i balancen til kostpris, såfremt 

rettighederne blev frembragt som led i et udviklingsprojekt. Den nye lov er således 

mere åben end den gamle omkring aktivering af rettigheder og udviklingsprojekter. 

 

Hvor goodwill ifølge den nye lov skal indregnes til kostpris, var det ifølge den gamle 

lov også muligt at udgiftsføre det i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. 

 

                                                 
19 Gennemgangen tager udgangspunkt i “Yvirlit yvir broytingar í roknskaparlógini fyri klassa B 
fyritøkur. Oversat til dansk “Oversigt over ændringer i ÅRL for B-klasse virksomheder. Oversigten er 
udarbejdet af Rasmussen & Weihe P/F, Statsaut. revisionsselskab (corresponding PWC firm) 
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3.2.2.3 Materielle anlægsaktiver 

 

I den gamle lov nævnes specifikt, at anlægsaktiver kan opskrives såfremt 

værdiforøgelsen må antages at være af varig karakter. Det fremgår ikke af den nye lov, 

at værdiforøgelsen skal være af varig karakter, og derfor kan siges, at ordlyden i større 

grad opfordrer til opskrivning. 

 

 

3.2.2.4 Finansielle aktiver 

 

Hvor det tidligere var muligt at opskrive andre værdipapirer og kapitalandele til 

nytteværdi, såfremt værdiforøgelsen kunne antages at være af varig karakter, er det 

ifølge den nye lov et krav, at aktiverne løbende skal opgøres til dagsværdi, såfremt 

virksomheden ikke har til hensigt at beholde aktiverne til deres udløb, at de indgår i en 

handelsbeholdning eller at de er afledte finansielle instrumenter. I sådanne tilfælde vil 

børsnoterede værdipapirer, såfremt ovenstående kriterier er gældende, blive opgjort til 

kursværdi pr. statusdagen. Unoterede værdipapirer, hvor de samme kriterier gør sig 

gældende, skal opgøres til en tilnærmelsesvis værdi, f.eks. indre værdi. Aktiver, som 

virksomheden har til hensigt at eje til deres udløb, skal løbende opgøres til amortiseret 

kostpris. Disse regler gælder ikke for egne kapitalandele i dattervirksomheder, 

fællesledede og associerede virksomheder samt egne kapitalandele. 

 

 

3.2.2.5 Udskudt skat 

 

Hvor det tidligere ikke var tilladt at indregne udskudte skatteaktiver er det ifølge § 47, 

stk. 1 modsætningsvis, et krav at udskudte skatteaktiver indregnes under aktiver, 

såfremt indregningskriterierne er opfyldte, dvs. at det forventes, at aktivet kan 

udnyttes. Efter den gamle lov var det ikke et krav at indregne hensættelse til udskudt 

skat, da det var tilstrækkeligt med en noteoplysning herom. Efter den nye lov skal der 

hensættes til udskudt skat. 
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3.2.2.6 Gældsforpligtelser 

 

Efter den gamle lov skulle gældsforpligtelser opgøres til nominel værdi. Ifølge den nye 

lov skal finansielle forpligtelser indregnes til kostpris og efterfølgende som hovedregel 

opgøres til amortiseret kostpris. Indgår forpligtelserne i en handelsbeholdning, skal de 

dog efterfølgende opgøres til dagsværdi. 

 

 

3.2.2.7 Væsentlige ændringer omkring resultatopgørelsen 

 

Indtægtskriteriet er det samme, således at alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen 

i takt med at de indtjenes. Både fakturerings- og produktionsmetoden kan således finde 

anvendelse.  

 

Som omtalt i tidligere afsnit, så er fokus med den nye ÅRL rettet imod balancens 

værdier hvorimod resultatopgørelsen ses som en residual af balancen. 

Resultatopgørelsen er således forklarende for værditilvæksten i virksomhedens værdi.  

 

I forlængelse af dette skal værdiændringer som hovedregel indregnes i 

resultatopgørelsen ifølge § 49, stk. 1 med undtagelse af de i § 49, stk. 2 nævnte 

forhold, som f.eks. omfatter opskrivning af anlægs- og omsætningsaktiver og 

tilbageførsel af samme. Efter den gamle lov skulle værdistigninger på aktiver og 

forpligtelser som hovedregel ikke indgå i resultatopgørelsen. 

 

Som noget nyt skal værdiændringer, der stammer fra finansielle aktiver og 

forpligtelser, som løbende reguleres til dagsværdier eller amortiseret kostpris, indgå i 

resultatopgørelsen. 

 

 

3.2.2.8 Væsentlige ændringer omkring noteoplysninger 

 

For klasse B selskaber er der ikke signifikante ændringer vedrørende noteoplysninger i 

forhold til den gamle lov. 
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3.3 Delkonklusion 

 

En væsentlig ændring ved den nye lov, er at den er opbygget omkring 

byggeklodsmodellen, hvor kravene til regnskabsaflæggelsen afhænger af 

virksomhedens størrelse. De signifikante tekniske ændringer, som er identificeret i 

afsnittet, viser ikke overraskende, at der lægges en markant mere værdiorienteret 

vinkel på de fleste af balancens poster. Vedrørende klassifikation og opstilling er der 

ikke de store forskelle. 

 

Der er imidlertid nogle områder, som vi opfatter som en del mere byrdefulde set i 

forhold til virksomhedernes størrelse, da virksomheden i de fleste tilfælde 

formodentligt ikke vil besidde de nødvendige regnskabskompetencer. Her tænkes især 

på kravet om indregning til dagsværdi og amortiseret kostpris. 
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4 Forskelle mellem regnskabslovgivning i Danmark og 

på Færøerne 

 

Som bekendt er den nye ÅRL på Færøerne en kopi af den danske lov med visse 

undtagelser. Vi har undersøgt, hvilke forskelle kan identificeres. I det følgende vil vi 

beskrive, hvilke forskelle der er, og herefter følger en diskussion af, hvorvidt dette er 

hensigtsmæssigt. 

 

 

4.1 Høringsprocessen 

 

Lovforslaget blev sendt ud til høring hos følgende grupper: 

 

2 arbejdsgiverforeninger 

2 erhvervsskoler 

5 pengeinstitutter 

2 offentlige instanser 

2 udbydere af venture kapital 

4 autoriserede revisionsselskaber 

11 andre revisionsselskaber 

3 fagforeninger 

 

Der indkom 3 høringssvar: 

1. det mindste pengeinstitut på Færøerne 

2. foreningen for autoriserede revisorer 

3. arbejdsgiverforeningernes paraplyorganisation 

 

Pengeinstituttet havde ingen bemærkninger, mens der var nogle bemærkninger i de to 

andre høringssvar, heraf de fleste fra foreningen for autoriserede revisorer. Vi finder 

det bemærkelsesværdigt, at Færøernes største fagforbund for ufaglærte arbejdere, ikke 

har fået anledning til at indgive høringssvar, da medarbejdere specifikt fremgår af 

begrebsrammen. Efter lagtingets erhvervsudvalgs behandling af lovforslaget med 

bemærkninger, har hjemmestyret sendt en opsamling af bemærkningerne til Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen, som har besvaret sidst i april 2007. 
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4.2 Sammenligning af ÅRL på Færøerne og i Danmark 

 

For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at de tilfælde, hvor der står 

Færøerne m.m. i stedet for Danmark m.m. ikke anses som forskelle i denne 

sammenhæng. Færøerne er ikke medlem af EU, og forskelle i loven som hidrører fra 

dette, anses heller ikke som forskelle i denne sammenhæng. Ifølge afgrænsningen 

behandles kun klasse B selskaber, og det indebærer, at forskelle i § 78 – 108 og 137 og 

159a ikke er med i undersøgelsen. 

 

Forskellene mellem den gældende årsregnskabslov i Danmark og loven på Færøerne 

kan opdeles på følgende måde: 

 

• Forskelle som stammer fra bevidste tilpasninger 

o EU 

o Afleveringsfrister 

o Grænseværdier 

o Andre forskelle 

• Forskelle som skyldes, at lovændringer i Danmark ikke er indført på Færøerne 

o 1/9 2008 

o 1/1 2009 

 

Omkring 1/3 af de identificerede forskelle stammer fra bevidste tilpasninger, mens de 

resterende forskelle stammer fra de lovændringer, som endnu ikke er indført på 

Færøerne. 

 

 

4.2.1 Afleveringsfrister 

 

§ 15 omhandler regnskabsåret. Fristen for, hvornår anmeldelse om omlægning af 

regnskabsår skal være modtaget hos registreringsmyndigheden, er 6 måneder. Den 

samme frist er 5 måneder i Danmark. 

 

§ 138 omhandler indsendelse af årsrapport. Fristen for indsendelse af årsrapporten er 6 

måneder på Færøerne, modsat 5 måneder i Danmark. Stk. 3 vedrørende grønne 

regnskaber er ikke sat i kraft for Færøerne. 
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§ 143 omhandler indsendelse for udenlandske virksomheder med filialer. Fristen er 6 

måneder på Færøerne modsat 5 måneder i Danmark. 

 

 

4.2.2 Grænseværdier 

 

§ 135 omhandler revision. I § 135 stk. 1 har man på Færøerne valgt lavere grænser end 

i Danmark for undtagelse for revision. Tallene for balancesum og omsætning er 

halveret i forhold til danske tal, men grænsen for heltidsbeskæftigede er det samme. 

 

 

4.2.3 Andre forskelle 

 

Der er nogle mindre tilpasninger foretaget, men disse er uden væsentlig betydning. 

 

 

4.3 Diskussion af bevidste tilpasninger 

 

Det færøske lagting har bevidst valgt længere frister end man har i Danmark, både 

hvad angår meddelelse om omlægning af regnskabsår, indsendelse af regnskaber m.m. 

Herudover har man halveret beløbsgrænserne (ikke heltidsbeskæftigede) i § 135 

vedrørende undladelse af revision. 

  

Arbejdsgiverforeningen havde ingen bemærkninger til afleveringsfristerne, men i 

bemærkninger til lovforslaget påpeger ”Felag fyri løggildar grannskoðarar” 

(sammenlign FSR), at det er meget uheldigt at reducere afleveringsfristen fra 7 til 5 

måneder, og der begrundes på følgende måde: 

 

”… det bliver nødvendigt for revisionsselskaberne at ansætte flere 

personer, som sandsynligvis ikke vil have den store arbejdsbyrde i senere 

halvdel af året. Dette vil forøge de omkostninger, som er forbundet med 

at drive revisionsvirksomhed, og det vil medføre, at revisionen bliver 

dyrere og er hermed en forøgelse af selskabers omkostninger.”20 

                                                 
20 Oversat fra høringsvar fra foreningen af autoriserede revisorer 16. oktober 2007 
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Lagtingets erhvervsudvalg har taget disse bemærkninger til sig, og har overfor 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilkendegivet, at de ønsker at bevare de gamle frister 

eller eventuelt reducere fristen med 1 måned til 6 måneder. Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen kunne tilslutte sig en reduktion på 1 måned på baggrund af, at de 

store ændringer ville medføre store initialbyrder for revisorer, advokater, virksomheder 

og myndigheder at overgå fra gamle til nye regler. 

 

For regnskabsbrugere er en længere afleveringsfrist alt andet lige ikke fordelagtig; jo 

længere afleveringsfrist, jo større risiko for at oplysninger mister sin relevans, idet 

oplysninger ikke er aktuelle – jf. begrebsrammens kvalitetshierarki. Årsrapportens 

tekniske regelsæt er deduktivt afledt af brugernes behov, og vi finder ikke, at 

myndighederne har tilgodeset regnskabsbrugerens behov i denne forbindelse, men 

mere revisionsbranchens forøgede arbejdsbyrde. 

 

Beløbsgrænserne i § 135 vedrørende undladelse af revision er som bekendt halveret i 

forhold til grænserne i den danske lov, bortset fra antal heltidsbeskæftigelse. 

Revisorforeningen bemærkede, at grænserne efter deres vurdering burde være 

væsentligt lavere end de danske, da Færøerne er et helt andet samfund. Der fremgår 

også, at revisorerne mener, at bortfald af revisionspligt vil medføre, at det ville være 

sværere for registreringsmyndigheden at modtage regnskaberne til tiden. Hertil tilføjes, 

at der vil være større risiko for, at årsrapporten ikke vil undergå alle lovkrav. 

 

Også disse bemærkninger har lagtingets erhvervsudvalg taget til sig og grænserne er 

følgende nedreguleret, således at grænseværdierne for omsætning og balancesum i § 

135 er halveret i forhold til danske værdier.  

 

Vi finder, at lagtinget i stor grad har taget hensyn til de autoriserede revisorers 

synspunkt, og det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til regnskabsbrugerne, da 

revisorerne ikke er regnskabsbrugere, men regnskabsproducenter. Årsregnskabsloven 

er en del af revisorbranchens eksistensgrundlag, mens arbejdsgiverforeningen derimod 

er regnskabsbrugere, de repræsenterer ejere og kreditorer, og de havde ingen 

bemærkninger til hverken grænser eller afleveringsfrister. 

 

En kritisk indfaldsvinkel til revisorernes bemærkninger er, at hvis beløbsgrænserne i § 
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135 forblev de samme, og flere selskaber fravalgte revision, ville det alt andet lige 

medføre en reducering af revisorernes arbejdsbyrde, og dette kunne frigive kapacitet til 

at klare at overholde de ændrede afleveringsfrister. Revisionsbranchens arbejde i den 

senere halvdel af året påvirkes ikke i væsentligt omfang af de små selskaber, da deres 

regnskab ikke har et sådant omfang, at det kræver en løbende revision. 

 

Følgende tabel viser, hvor mange selskaber er under grænserne for heltidsbeskæftigede 

og balancesum efter både de færøske og de danske grænser. Da vi ikke kender 

omsætningen, giver det ikke et fuldstændigt billede, men viser dog, at omkring 50 % 

flere selskaber ville kunne fravælge revision. Finansielle anlægsaktiver er medtaget i 

tabellen, da det kan indikere, hvorvidt der er tale om et holdingselskab eller ej. Disse 

selskaber kan ikke anvende bestemmelsen. 

 

 
Figur 3 - Selskaber under grænserne i § 135 og finansielle anlægsaktiver 

 

Udfra tabellen vurderer vi, at hvis de danske grænser ville gælde på Færøerne ville 

mellem 229 og 336 flere selskaber kunne fravælge revision. Hertil kommer de 

selskaber, som kun opfylder den ene grænse, men som samtidig opfylder grænsen for 

omsætning. Vi estimerer, at en potentiel besparelse for virksomheder (og heraf 

følgende reduktion i revisionsselskabers omsætning) kunne være mellem 1,7 og 3,4 

mio. kr. Vi har antaget, at revisionsregningen ligger mellem 5.000 og 10.000 kr. 

Begrundelsen for dette beløb er forfatternes erfaringer, samt at EU vurderer, at 

mikrovirksomheder vil kunne spare i gennemsnit 1.200 € ved at undlade at udarbejde 

regnskaber21. Et engelsk studie har vist, at siden fravalg af revision er blevet muligt, 

har små virksomheder typisk sparet 5.000 £ eller mindre22. På baggrund af dette 

vurderer vi, at beløbene ovenfor ikke er for store. 

                                                 
21 Bemærkninger til COM (2009) 83 – 26.02.2009 
22 Jill Collis 2008. Views of the directors of SME’s in the UK on financial reporting requirements in a 
changing regulatory environment 
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I næste kapitel præsenteres en undersøgelse af færøske regnskabstal, og der fremgår 

metode for dataindsamling m.m. 

 

 

4.4 Regnskabsklasser 

 

Fra lovgivers side blev der ikke foretaget nogen tilpasning af regnskabsklasser, selvom 

der var forslag herom. Revisionsforeningen anfører, at der muligvis skulle ske en 

tilpasning af regnskabsklasserne, da det ikke er sikkert, at de danske grænser passer til 

det lille færøske samfund. Der bliver nævnt ét eksempel i denne forbindelse, hvor både 

revisionsforeningen og arbejdsgiverforeningen påpeger, at der vil være meget få 

selskaber som skal oplyse omsætningen, da grænserne herfor er forøget markant. Vi 

har undersøgt dette nærmere, og det viser sig, at efter de gamle regler skulle 34 

selskaber oplyse om sin omsætning. Efter de nye regler falder dette til 13 selskaber. 

Dette er naturligvis også en forværring set fra regnskabsbrugeres synspunkt, men det 

kan undre, at der ikke er en mere dybdegående diskussion af, hvilke ulemper er 

forbundet med manglende tilpasning af regnskabsklasser. Det kan også undre, at 

bemærkningerne ikke har givet anledning til diskussion omkring regnskabsklasser i det 

politiske miljø. 

 

 

4.5 Forskelle pga. lovændringer i DK, som ikke er indført på 

Færøerne 

 

De ændringer, som blev indført i Danmark pr. 1/9 2008 og 1/1 2009, er endnu ikke 

blevet indført på Færøerne, men lovforslaget omkring ændringerne blev fremsat den 6. 

marts 2009, og bliver p.t. behandlet i det politiske system. I forarbejdet til den nye lov 

udtrykkes ønske om, at færøsk regnskabslovgivning så vidt muligt er i 

overensstemmelse med den danske lov, og det kan undre, at der går så lang tid, indtil 

forslaget med ændringerne bliver fremsat. I princippet burde lovforslaget blive sendt 

til høring, så snart ændringer var vedtaget i Danmark. Forslaget blev sendt til høring 

den 17. februar med en uges frist, og dette kan ikke siges at bære præg af et ønske om 

dybdegående behandling, og ”Felagið fyri Løggildar Grannskoðarar” (sammenlign 

FSR) kritiserer også i sit høringssvar denne korte frist, og finder det som alt for kort til 

at foretage en dybdegående behandling. 
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For B selskaber er de væsentligste ændringer følgende: 

 

• Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser 

• Bortfald af revisionspligt for ledelsesberetningen 

• Ophævelse af bindingskrav for opregulering af investeringsaktiviteter/ 

biologiske aktiver 

• Ophævelse av kravet om oplysning af heltidsansatte 

• Bortfald af krav om 5 års tal ved overgang til pligt for at udarbejde 

koncernregnskab 

 

Ændringerne er alle af lempelseskarakter. Resultatet af analysen af færøske 

regnskabstal viste, at mellem 91 % og 98 % af selskaberne ville blive klassificeret som 

B-selskaber. Indførelse af de nye grænser for regnskabsklasser er uden den store 

praktiske betydning, da højst 28 selskaber mere ville blive klassificeret som B-

selskaber (set ud fra balancen). 

  

 

4.6 Delkonklusion 

 

De foretagne tilpasninger har ikke betydning for selve regnskabsaflæggelsen, men er 

af formel karakter, da det i store træk drejer sig om afleveringsfrister og 

beløbsgrænsen for fravælgelse af revision.  I forbindelse med indførelse af den nye lov 

blev lovforslaget sendt ud til høring hos en række grupper, men vi finder det 

bemærkelsesværdigt, at Færøernes største fagforbund ikke har fået anledning til at 

gøre bemærkninger, da medarbejdere bliver nævnt som regnskabsbrugere i 

årsregnskabsloven. Der var ikke den store tilslutning til at gøre bemærkninger, og de 

fleste foretagne tilpasninger er foretaget ud fra revisorforeningens bemærkninger. Det 

svært at sige, om passiviteten i forbindelse med høringsprocessen skyldes accept, 

uvidenhed eller manglende interesse. 

 

De ændringer, som blev indført i Danmark pr. 1/9 2008 og 1/1 1009 er endnu ikke 

indført på Færøerne, men lovforslaget blev fremsat 6. marts 2009. Høringsfristen var 

på kun en uge, og vores konklusion er, at der ikke er givet tilstrækkelig mulighed for 

en dybdegående behandling fra de berørte parter. 
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I denne forbindelse kan nævnes, at vi savner en faglig diskussion omkring 

regnskabsregulering, og finder det for nemt kun at kopiere en dansk lov, uden at man 

først har haft en uddybende faglig diskussion omkring erhvervslivets sammensætning 

og navnlig diversifikation og hvilke informationsbehov kan udledes heraf, og at der 

herudover tages stilling til, hvilke administrative byrder virksomheder påføres som 

følge af lovgivning og cost-benefit analyser heraf. 
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5 Færøske selskaber set i forhold til den nye ÅRL og 

samfundsøkonomien 

 

Formålet med afhandlingen er at undersøge, om regnskabslovgivning på Færøerne er 

hensigtsmæssig, og derfor er det nødvendigt med en analyse af 

størrelsessammensætningen af færøske erhvervsvirksomheder. Der er forskellige krav 

til forskellige selskaber, alt efter hvor store de er i forhold til visse beløbsgrænser. I 

dette afsnit analyseres regnskabstal set i forhold til størrelsesopdeling i den nye ÅRL 

samt den gamle ÅRL. Herudover kommer en gennemgang af små virksomheder set i 

internationalt perspektiv samt en sammenligning med færøske forhold. Baggrunden for 

dette er, at der fra politisk side udtrykkes ønske om harmonisering med nabolandene, 

samtidig som der fra forskellige grupper argumenteres med, at Færøerne er et lille 

land, og at det derfor er nødvendigt med forskellige tilpasninger for at tilgodese ”små 

færøske forhold”. 

 

Dataindsamlingen er sket på grundlag af databasen www.vinnuvitan.biz samt 

www.business-line.fo, som er to færøske erhvervsportaler, hvor det bl.a. er muligt at 

søge og få adgang til regnskabstal for færøske selskaber. Regnskabstallene er for fonde 

og selskaber og er for regnskabsår, som sluttede i 2007. Vi har i alt undersøgt 2.361 

årsregnskaber, og det er hovedparten af alle offentliggjorte årsregnskaber for 2007. 

Ifølge Skráseting Føroya (sammenlign Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) blev i alt 2456 

årsregnskaber indleveret for 2007, hvoraf 2228 fulgte kalenderåret og 228 havde 

forskudt regnskabsår. Det vil sige, at analysen omfatter 96 % af de samlede 

årsregnskaber, og det vurderer vi som repræsentativt. 

 

På grund af, at analysen er foretaget ud fra de offentlige regnskaber, har det ikke været 

muligt at få tilstrækkelige oplysninger om omsætning, da de fleste selskaber, som 

ifølge loven kan undlade at oplyse omsætningens størrelse, benytter sig af denne 

bestemmelse. 

 

De to erhvervsportaler udbyder information omkring virksomheders regnskabstal, 

ledelse og aktiviteter m.m. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ovenstående 

udbydere er privat drevne, og deres hovedformål er profit og ikke at levere pålidelig og 

uafhængig statistisk information, som f.eks. Danmarks Statistik. Alternativet til at 
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bruge ovenstående portaler som informationsgrundlag ville være en gennemgang af 

samtlige offentlige årsregnskaber registreret hos Skráseting Føroya. For at øge 

validiteten af analysen har vi foretaget stikprøvevis kontrol mellem databasen og 

offentliggjorte årsregnskaber, og disse stikprøver har ikke givet anledning til 

forbehold. På baggrund heraf vurderes, at regnskabsinformation fra erhvervsportalerne 

er pålidelig og kan danne grundlag for analysen. 

 

 

5.1 Selskabers fordeling efter den nye ÅRL 

 

Den gældende årsregnskabslov tager som nævnt udgangspunkt i byggeklodsmodellen 

med regnskabsklasser, hvor kravene til årsrapporten især afhænger af virksomhedens 

størrelse, se også afsnit 3.2. Følgende tabel viser, hvordan selskaberne er fordelt i 

regnskabsklasser efter antal heltidsbeskæftigede samt balancesum: 

 

 
Figur 4 - De færøske selskabers fordeling i regnskabsklasser 
 

Udfra tabellen kan konkluderes, at de færøske erhvervsvirksomheder i overvejende 

grad består af B-virksomheder, idet 91 % af selskaber ikke overskrider 50 

heltidsbeskæftigede og en balancesum på 29 mio.  

 

7,3 % af selskaberne har under 50 heltidsbeskæftigede, samtidig med at balancen 

overstiger 29 mio., mens 0,2 % af selskaberne har over 50 heltidsbeskæftigede, men en 

balance under 29 mio. Den andel af disse selskaber - svarende til 7,5 % af alle 

selskaberne – som har en omsætning under 58 mio., vil også blive klassificeret som B 

selskaber.  

 

Med andre ord vil mellem 91 % og 98,5 % af de færøske virksomheder blive 



  Side 42 af 116 

klassificeret som B virksomheder. 

 

Udover at virksomhedernes størrelse er afgørende for placering i regnskabsklasser, er 

størrelsen også afgørende for, hvorvidt årsregnskabet er underlagt lovpligtig revision. 

Reglerne heromkring findes i § 135. Bestemmelsen kan anvendes af B virksomheder, 

som i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende 

beløbsgrænser – dvs. 2-3-2 reglen: 2 ud af 3 kriterier, 2 år i træk23: 

 

Balance 0,75 mio. 

Omsætning 1,50 mio. 

Heltidsbeskæftigede: 12 

 

Som bekendt kender vi ikke omsætningen, og derfor er det ikke muligt at sige 

nøjagtigt, hvor mange selskaber er under grænserne. Holdingselskaber er ikke omfattet 

af muligheden for undladelse, og det er heller ikke muligt at sige, hvor mange disse er 

uden en nærmere gennemgang af årsregnskaberne. Vi har derfor valgt at udarbejde en 

tabel som viser, hvor mange selskaber er under de gældende grænser, og tabellen viser 

også størrelsen af finansielle anlægsaktiver, som kan indikere, hvorvidt der er tale om 

et holdingselskab eller ej. De selskaber, som efter både heltidsbeskæftigede og 

balancesum ikke er B selskaber, er ikke med i tabellen, men det betyder samtidig, at 

der muligvis er nogle C selskaber med, da vi jo ikke kender omsætningen. Vores 

undersøgelser viser imidlertid, at det drejer sig om 108 selskaber, som der er 

usikkerhed omkring. Det svarer til 4,6 % af de selskaber, som er med i tabellen. 

 

                                                 
23 Peder Fredslund Møller, Tage Rasmussen 1997. Regnskabsloven, s. 180 
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De selskaber, hvor finansielle anlægsaktiver er lig med 0, er højst sandsynligt ikke 

holdingselskaber, og herudover antages, at en stor del af de andre selskaber, som ikke 

overskrider grænserne for heltidsbeskæftigede samt balancesum, men som har nogle 

finansielle anlægsaktiver, heller ikke er holdingselskaber. Uden en gennemgang af 

samtlige årsregnskaber, er det dog umuligt at sige nøjagtig, hvor mange er 

holdingselskaber. Sandsynligvis vil nogle selskaber, som overskrider den ene grænse, 

men ikke den anden, samtidig være under grænsen for omsætning og vil hermed kunne 

anvende bestemmelsen. Vores vurdering er, at omkring 25 % af de færøske 

virksomheder vil kunne fravælge revision. 

 

 

5.2 Selskabers fordeling efter den gamle ÅRL 

 

Den gamle ÅRL indeholdt ikke regler omkring regnskabsklasser, men der var dog 

visse regler, hvor der var forskellige krav til forskellige størrelser. I forhold til den nye 

lov var det dog ikke muligt at fravælge revision. I den gamle lov var beløbsgrænser 

defineret i § 2c, § 25 og § 55. Efter den gamle lov kunne virksomheder fravælge at 

udarbejde koncernregnskab efter 2-3-2 reglen (§ 2c): 

 

Balancesum 12 mio. 

Omsætning 24 mio. 

Heltidsbeskæftigede 50 
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I den nye lov er beløbsgrænserne vedrørende udarbejdelse af koncernregnskab 

væsentligt højere, da klasse B selskaber er undtaget fra lovkravet herom. 

Beløbsgrænserne vedrørende balance og omsætning er således mere end fordoblet i 

forhold til den gamle lov. Uden en gennemgang af samtlige årsregnskaber er det ikke 

muligt at sige nøjagtig, hvor mange selskaber reelt slipper for at udarbejde 

koncernregnskab. 

  

De samme størrelseskrav er gældende for undtagelse for reglerne i § 45, 46 stk. 1 og 2, 

§ 50 stk. 1 og § 52 stk. 3 og § 62 stk. 2. § 45 omhandler oplysninger, som skal gives 

ved optagelse af lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve, § 46 stk. 1 og 2 

omkring oplysning af pantsatte aktivers bogførte værdi og sikkerhedsstillelse for 

dattervirksomheder og andre koncernvirksomheder, § 50 stk. 1 omkring oplysning af 

betalte skatter, § 52 stk. 3 omkring oplysninger vedrørende egne aktier inkluderet i 

dattervirksomhedernes beholdninger, § 62 stk. 2 omkring årsberetning.  

 

Efter den gamle lov var det muligt at sammendrage omsætning, vareforbrug og andre 

omkostninger, og vise det som bruttofortjeneste efter 2-3-2 reglen: 

 

Balancesum 50 mio. 

Omsætning 100 mio. 

Heltidsbeskæftigede 250 

 

I forhold til reglerne omkring bruttofortjeneste er grænserne for balance og omsætning 

henholdsvis 69 mio. og 138 mio. lavere i den gamle lov, da både små og mellemstore 

virksomheder kan anvende bestemmelsen efter den nye årsregnskabslov. Efter de 

gamle regler var der 34 selskaber, som ikke kunne anvende posten bruttofortjeneste, 

mens det efter de nye regler er faldet til 13 selskaber, som ikke kan sammendrage visse 

poster og vise dem som bruttofortjeneste (set ud fra balancesum). 

 

 

5.3 Små selskabers betydning for samfundsøkonomien 

 

Der foreligger ikke empiriske undersøgelser af små selskabers betydning for 

samfundsøkonomien på Færøerne. Vi har dog valgt at opdele virksomheder i 

intervaller efter balancesum og heltidsbeskæftigede, så man kan se fordelingen. Vi har 
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også undersøgt, hvor mange heltidsbeskæftigede er i de forskellige klasser. Disse 

analyser forventes at give et fingerpeg om, hvor stor samfundsmæssig betydning B 

virksomheder har. Følgende to diagrammer viser antallet af selskaber fordelt på 

balancesum og antal heltidsbeskæftigede: 

 

Antal selskaber fordelt på balancesum
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Diagram 1 - Antal selskaber fordelt på balancesum 

 

Antal selskaber fordelt på ansatte
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Diagram 2 - Antal selskaber fordelt på heltidsbeskæftigede 

 

Foregående afsnit har vist, at det færøske erhvervsliv i høj grad er domineret af små 

virksomheder. I forlængelse heraf har vi undersøgt, hvor stor en del af arbejdsstyrken 

er beskæftiget i små virksomheder. Følgende tabel viser antal heltidsbeskæftigede 

fordelt på regnskabsklasser: 
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Figur 5 - Heltidsbeskæftigede fordelt på regnskabsklasser 
 

Da det ikke er muligt at få tal for omsætningen, er det ikke muligt nøjagtigt at sige, 

hvor mange tilhører den enkelte klasse, men tabellen viser helt klart, at B-selskaber 

beskæftiger en stor del af arbejdsstyrken – mindst 6.464 heltidsbeskæftigede og 

muligvis helt op til 8.858. I procent svarer dette til mellem 46 % og 64 % af de 

undersøgte virksomheder. 

 

Da det er antal heltidsbeskæftigede, som bliver oplyst, kan tallene rumme mange flere 

personer. Ifølge Hagstova Føroya (sammenlign Danmarks Statistik) er 30,9 % af 

beskæftigelsen deltidsansatte24 - men det er ikke muligt at finde frem til, hvor stor 

deltidsprocenten er i gennemsnit. 

 

Den samlede arbejdsstyrke på Færøerne er omkring 29.000 personer, så selvom vi ikke 

kan sige nøjagtigt, hvor mange personer arbejder i B-selskaber, er der ingen tvivl om, 

at B-selskaber har signifikant samfundsmæssig betydning. Resultatet af undersøgelsen 

er i overensstemmelse med vores vurdering forinden undersøgelsen, og resultatet er 

herudover også i overensstemmelse med undersøgelser i andre lande, som også viser, 

at de små virksomheder udgør en signifikant del af erhvervslivet. I næste afsnit 

gennemgås små selskaber og deres betydning set i internationalt perspektiv. 

 

 

5.4 Små selskaber i internationalt perspektiv 

 

I forbindelse med indførelse af ny ÅRL har forskellige grupper udtalt, at Færøerne er 

et lille samfund, og at det derfor er nødvendigt med tilpasninger, specielt i forhold til 

selskabers størrelse. Med andre ord skulle lovgivningin være mere restriktiv for små 

                                                 
24 Undersøgelsen er foretaget sidst i november 2007 og omfatter lidt over 1.000 respondenter 

Link: www.hagstova.fo 
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selskaber på Færøerne set i forhold til et selskab af samme størrelse i f.eks. Danmark. I 

forhold til afhandlingen giver det anledning til nærmere undersøgelse af små 

selskabers betydning i andre større lande. 

  

Ifølge en undersøgelse foretaget i UK betragtes små og mellemstore virksomheder som 

rygraden i europæisk økonomi. De anerkendes som en konstant kilde til idéer, 

innovation og nyskabelse. De er også hovedudbydere af eksisterende arbejdspladser og 

den største kilde til nye arbejdspladser.25 Ifølge samme undersøgelse viser det sig, at i 

årene mellem 1980 og 2005 voksede det totale antal erhvervsvirksomheder i 

Storbritannien. med 80 %, primært bestående af mikroselskaber og 

enkeltmandsselskaber. I 2006 var omtrent 97 % af selskaberne små og 2 % 

mellemstore. Sammenlagt udgjorde disse 46 % af omsætningen og 44 % af 

beskæftigelsen. Disse tal ligner de færøske tal ret meget. 

 

Professor Lars Bo Langsted går endda et skridt videre, når han siger, at små og 

mellemstore virksomheder ikke kun udgør rygraden, men også det meste af kroppen i 

europæisk såvel som dansk erhvervsliv26. Ifølge samme artikel udgør 

mikrovirksomheder 70 % af de samlede virksomheder, små udgør 23 % og 

mellemstore 4 %27. Heraf følger, at de store er 3 %. Disse tal ligner også de færøske til 

forveksling. Ifølge IFAC har små selskaber signifikant økonomisk betydning i alle 

lande, og Tyskland har de fleste SMV’er efterfulgt af Italien, UK, Frankrig og 

Spanien28. 

 

Ifølge Association for Enterprise Opportunity vurderes, at der er omkring 23 mio. 

mikrovirksomheder i USA, og at disse repræsenterer 18 % af den private beskæftigelse 

og 87 % af alle virksomheder29. Historisk set betragtes mikrovirksomheder også som 

rygraden af USA’s økonomi. 

                                                 
25 Jill Collis 2008. Views of the directors of SME’s in the UK on financial reporting requirements in a 
changing regulatory environment. 
26 Lars Bo Langsted 2008. Små firmaer uden kontrol. Jyllandsposten 14. november 2008 
27 Ifølge henstilling fra EU-kommissionen fra 2003: (disse grænser er senere blevet ændret) 
• Mikro: under 10 heltidsbeskæftigede – balance/omsætning under 2 mio. € 
• Små: under 50 heltidsbeskæftigede – balance/omsætning under 10 mio. € 
• Mellemstore: under 250 heltidsbeskæftigede – omsætning under 50 mio. € - balance under 43 mio. € 
28 IFAC Information paper dec 2006. Micro-Entity Financial Reporting: Perspectives of Preparers and 
Users. Small and Medium Practices Committee 
29 www.microenterpriseworks.org. Mikroselskaber defineres således i USA: 
• “a business with five or fewer employees, small enough to require initial capital of $35,000 or less” 
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De små virksomheders signifikans for samfundsøkonomien er blevet kraftigt 

understreget i løbet af finanskrisen, hvor især Storbritaniens premierminister Gordon 

Brown og finansminister Alistair Darling gang på gang har givet udtryk for, at deres 

hovedprioritet gennem finanskrisen bliver at sikre de små virksomheder likviditet30. 

 

 

5.5 Delkonklusion 

 

Ud fra vores analyse kan konkluderes, at de fleste virksomheder på Færøerne vil blive 

klassificeret som B selskaber, og de fleste er endda som meget små B selskaber. Den 

gamle lov havde nogle beløbsgrænser f.eks. i forhold til at udarbejde koncernregnskab 

og oplyse nettoomsætning, og disse grænser er en hel del lavere i forhold til 

tilsvarende bestemmelser i den nye lov. Klasse B selskaber beskæftiger en stor del af 

arbejdsstyrken og har signifikant samfundsøkonomisk betydning. Det samme gør sig 

gældende på internationalt plan, hvor små virksomheder betragtes som rygraden i 

erhvervslivet. Sammensætningen af virksomheder efter størrelse på internationalt plan 

ligner meget sammensætningen på Færøerne, og vores konklusion er, at ”små færøske 

forhold” ikke er en valid begrundelse for at rykke beløbsgrænserne på Færøerne 

længere ned end i andre lande. Ud fra de empiriske undersøgelser kan der ikke være 

nogen tvivl om, at der er tale om et betydningsfuldt segment, og derfor er det vitalt, at 

lovgiver vælger den rigtige model for regnskabsregulering vedrørende disse selskaber. 

 

                                                 
30 Se blandt andet artikel i The Guardian 24. november 2008 ”Darling offers small firms £ 7bn help” 
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6 Identifikation af regnskabsbrugere og deres behov 

 

Vores undersøgelse viser, at majoriteten af virksomhederne på Færøerne kan 

klassificeres som små virksomheder, hvoraf de fleste endda er meget små 

virksomheder, se foregående afsnit. Afsnittet indeholder en gennemgang af 

regnskabsbrugere, som de defineres i årsregnskabsloven, og vi vil sætte det i forhold til 

de små virksomheder. Da der ikke er foretaget færøske undersøgelser omkring 

regnskabsbrugere og deres behov, baseres identifikation af brugerne samt deres behov 

på internationale undersøgelser. 

 

 

6.1 Regnskabsbrugere ifølge årsregnskabsloven 

 

Ifølge ÅRL § 12, stk. 2, svarende til begrebsrammens første niveau, skal årsrapporten 

udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. 

Regnskabsbrugere omtales bredt som nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, 

kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt 

tilskudsgivende og fiskale myndigheder, hvis økonomiske beslutninger normalt må 

forventes at blive påvirket af en årsrapport. Der foretages således ikke nogen reel 

afgrænsning af brugere i loven. De omhandlede økonomiske beslutninger vedrører 

ifølge § 12, stk. 2 nr. 1-3: 

 

� placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer 

� ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og  

� Fordeling af virksomhedens ressourcer.  

 

Med andre ord opfattes brugerne som juridiske eller fysiske personer, alene eller 

kollektivt, som har et informationsbehov på baggrund af, at de har allokeret eller 

overvejer at allokere ressourcer til pågældende virksomhed. Ressourcer kan være 

finansielle ressourcer, tjenesteydelser og fysiske ressourcer m.v. 

 

Regnskabsbrugerne har på hver deres måde behov for at få deres informationsbehov 

tilgodeset ved hjælp af virksomhedens årsrapport. Da målgruppen ifølge 

begrebsrammen er bred, må årsrapporten udarbejdes således, at den tilgodeser en så 

bred brugerkreds som muligt. Formålet med begrebsrammen er bl.a. at forøge 
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regnskabsbrugerens forståelse for og tillid til de eksterne årsregnskaber. De basale 

behov hos brugerne må formodes at være de samme, på trods af at den almene 

opfattelse er at brugerne har heterogene informationsbehov, i form af et ønske om 

forståelse af virksomhedens hovedaktiviteter, hvordan virksomheden har forvaltet og 

fordelt virksomhedens og aktionærernes ressourcer, og hvilke muligheder og trusler 

virksomheden står over for. Men det ønskede detaljeniveau burde være forskelligt, 

afhængigt af størrelsen og kompleksiteten af virksomheden og dens ejerskab. 

 

Ved at tilgodese den brede vifte af regnskabsbrugere i ÅRL, som i princippet dækker 

alle tænkelige brugere, er det relevant at diskutere, om lovens byrder er for 

tungtvejende i forhold til gevinsten, som brugerne får ud af informationerne. 

  

 

6.2 Internationale undersøgelser af små virksomheders 

regnskabsbrugere 

 

Ovenstående spørgsmål, om hvorvidt lovens byrder er for tungtvejende i forhold til 

gevinsten, har på internationalt plan været genstand for stor diskussion i mange år, da 

IAS og IFRS standarder i princippet har været udviklet til store og børsnoterede 

virksomheders rapportering. IASB har bl.a. på baggrund af dette udarbejdet et 

”Exposure Draft IFRS for Small and Medium-sized Entities”. I meddelelse fra EU-

kommission fra juli 2007 (COM 2007-394) fremgår, at EU-kommissionen ikke finder, 

at IASB’s arbejde med SMV’ers regnskabsførelse i tilstrækkelig grad gør livet lettere 

for disse virksomheder. FSR tilslutter sig denne betragtning.31 

 

IASB har også fået bemærkninger fra forskellige interesseorganisationer, hvoriblandt 

EAA, European Accounting Association har afgivet bemærkninger. EAA er en 

organisation, der har til formål at udgøre en fælles europæisk platform for praktikere 

og forskere indenfor regnskabsforskning. EAA´s bemærkninger tager hovedsagelig 

udgangspunkt i eksisterende empiriske studier på området. EAA lægger til grund at: 

 

                                                 
31 FSR. 29. august 2007. Høringssvar vedrørende COM 2007-394 
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1. Små og mellemstore virksomheder indenfor EU har en væsentlig økonomisk 

signifikans, og de er underlagt forskellige rapporteringskrav med forskellige 

undtagelser. 

 

2. Regnskabsbrugerne for små og mellemstore virksomheder har andre behov end 

brugere af årsrapporter fra store børsnoterede virksomheder. Også indenfor 

gruppen små og mellemstore er der store forskelle i behov hos 

regnskabsbrugerne. 

 

3. Foreliggende undersøgelser vedrørende cost/benefit for rapportering for små og 

mellemstore virksomheder er inkonsekvent, da studier på området viser store 

forskelligheder i resultatet af identifikation af brugere og deres behov. 

 

EAA´s konklusion er kort sagt, at der ikke findes dækkende opsamlende undersøgelser 

og litteratur vedrørende brugergrupper og deres informationsbehov af små og 

mellemstore virksomheders rapportering indenfor EU. Der er således ikke forsket nok 

i at identificere brugere af små og mellemstore virksomheders lovpligtige rapportering 

samt i at undersøge deres behov. Det samme konkluderes af IFAC, og at det specielt er 

gældende for mikrovirksomheder, da disse betragtes som indeholdt i de små og 

mellemstore virksomheder, hvor der som bekendt kan være store forskelle i 

brugerbehov32. 

 

EAA har dog opsamlet forskningsmateriale fra forskellige EU-lande, hvor der er 

foretaget forskning på området. Empiriske undersøgelser fra Tyskland viser bl.a., at 

regnskabsbrugerne for små selskaber i størst grad er skattemyndighederne, idet 

årsrapporten typisk er grundlag for skatteberegningen. Herefter kommer 

pengeinstitutter, ejere og virksomhedsledere33. På Færøerne er grundlaget for 

skatteberegningen også typisk årsrapporten, hvor denne med specifikationer sammen 

med udregningsbilag bliver sendt til skattemyndighederne.  

 

                                                 
32 IFAC Information paper dec 2006. Micro-Entity Financial Reporting: Perspectives of Preparers and 

Users. Small and Medium Practices Committee 
33 EAA 2007. Comment on the IASB Exposure Draft - IRFS for Small and Medium-sized Entities 
(Oehler, 2005; Bundesverband der Deutchen Industrie) 
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Det vil med andre ord sige, at mange af de brugere, der er nævnt i begrebsrammen, 

viser sig at have mindre betydning for små selskaber. Her tænkes på kunder, vare- og 

tjenestekreditorer, medarbejdere eller potentielle investorer. 

 

Kirsch & Meth konkluderer jf. ovenstående pkt. 2, at brugere af rapportering fra små 

virksomheder er forskellige, idet mange små virksomheder forvaltes af ejerne, og at 

brugerne i disse tilfælde hovedsagelig må antages at være virksomhedens 

bankforbindelse. Kirch & Meth´s antagelse støttes af empiriske undersøgelser34. På 

baggrund af ejernes direkte engagement i virksomheden kan der ifølge Kirsch & Meth 

forventes principal/agent interessekonflikter. Derfor har banken fortrinsvis brug for 

årsrapporten af verifikationsformål. Magtbalancen mellem banken og virksomheden 

vil typisk medføre, at banken har mulighed for at få oplysninger om virksomhedens 

interne forhold, sammenlignet med andre interessenter, der må lade sig tilfredsstille 

med offentlige årsrapporter. Paolini35 bakker i sine teoretiske studier op om, at banken 

er den væsentligste brugergruppe af de små virksomheders rapportering. 

 

AcSB, Canadas Accounting Standards Board har igangsat et projekt for at identificere 

de væsentlige brugere af små virksomheder og deres behov for finansielle 

oplysninger36. Foreløbige resultater viser, at canadiske banker og vare- og 

tjenestekreditorer er den mest væsentlige bruger, og herefter kommer ejerne. Mange 

virksomheder, 30 %, betragtede ejerne som værende ikke væsentlige brugere af de små 

virksomheders rapportering. Skattemyndigheder ansås som en ikke væsentlig bruger af 

de fleste respondenter. De foreløbige resultater i Canada bekræfter således 

konklusionerne fra hoveddelen af litteraturen på området, at banken, vare- og 

tjenestekreditorer og ejerne er de væsentligste brugere af de små virksomheders 

rapportering. 

 

Ifølge litteraturen identificeres hovedbrugerne af de små virksomheders rapportering 

som banker, direktører som er ejere, passive ejere og skattemyndigheder. Derudover 

har nylige undersøgelser identificeret venture investorer og tilskudsgivende organer 

som små virksomheders regnskabsbrugere.37 

                                                 
34 EAA 2007. Comment on the IASB Exposure Draft – IFRS for Small and Medium-sized Entities (KfW 
Bankengruppe, 2004; Segbers and Siemes, 2005) 
35 Paolini P. (2006), Italiensk teoretisk analyse 
36 www.cica.ca 
37 IFAC Information paper dec 2006. Micro-entity financial reporting: Perspectives of preparers and 
users. Small and Medium Practices Committee 
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6.3 Regnskabsbrugernes behov 

 

Ifølge den almene opfattelse har brugergrupperne heterogene informationsbehov38. I 

kraft af, at årsrapporten er en ”standardvare”, er det en udfordring at dække alle 

brugergruppers informationsbehov, såfremt disse er divergerende. Nedenfor 

identificeres de mest oplagte brugergruppers behov: 

 

Banker 

Aktive ejere 

Passive ejere (investorer) 

Skattemyndigheder 

Vare- og tjenestekreditorer 

Medarbejdere 

Kunder 

Konkurrenter 

Offentlige myndigheder 

Offentligheden 

 

Banker. Som nævnt opfattes banken som den mest væsentlige bruger af de små 

virksomheders regnskaber. Banken er kendetegnet ved at stille ressourcer i form af 

kapital til rådighed for virksomheden. Som vederlag får banken renter og lånene 

afdrages samtidig. Banken løber en risiko for at tabe de penge, som den har lånt til 

virksomheden. Banken er derfor interesseret i oplysninger, der gør det muligt for dem 

at vurdere virksomhedens betalingsevne først på kort, men også på langt sigt.  

 

Det er essentielt for banken til enhver tid at kunne vurdere, om banken har sikkerhed 

for værende og potentielle lån til virksomheden. Som nævnt har banken mest brug for 

den lovpligtige årsrapport af verifikationshensyn, da banken i de fleste tilfælde har, 

eller burde have, grundig indsigt i virksomhedens interne forhold. 

 

Herudover har bankerne - som en konsekvens af ny forebyggende lovgivning omkring 

hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme – indført nye regler for sine 

kunder, der bl.a. indebærer, at virksomheder skal indsende årsrapporter. 

 
                                                 
38 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering, s. 162 
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Aktive ejere. Ejere er kendetegnet ved at stille ressourcer til rådighed for 

virksomheden i form af kapital. De aktive ejere bruger årsrapporten først og fremmest 

til at overvåge udviklingen. Derudover bruger de årsrapporten til at bestemme vederlag 

og udbytte, budgetplanlægning, skatteplanlægning, og til at planlægge og beslutte, 

hvordan virksomhedens finansiering skal sammensættes. 

 

Passive ejere (investorer). De passive ejeres interesse for virksomhedens regnskaber 

har ophav i indskud af risikovillig kapital. De passive ejere ønsker typisk at få adgang 

til interne oplysninger, idet oplysningerne i den lovpligtige årsrapport ikke vil være 

tilfredsstillende. De vil interessere sig såvel for investeringens forbundne risiko, som 

med afkastet heraf, fordi formålet med kapitalindskuddet vil være at skabe vækst. De 

har behov for oplysninger for at kunne vurdere, hvorvidt de skal købe, beholde eller 

sælge kapitalandele. Passive ejere vil naturligvis også interessere sig for at analysere, i 

hvilket omfang virksomheden har mulighed for at udbetale udbytte. Passive ejeres 

behov for oplysninger i årsrapporten vil mest være begrundet i verificering.  

 

Skattemyndigheder: IFAC konkluderer i deres ”Micro-Entity Financial Reporting: 

Perspectives of preparers and users fra 2006”, at skattemyndighederne i de fleste 

udviklede lande bruger små virksomheders regnskaber til at undersøge bruttoresultat, 

vurdere direktør vederlag, undersøge om omkostningerne er rimelige og undersøge om 

årsrapporten har fået en blank revisorpåtegning. 

 

Vare- og tjenestekreditorer. Vare- og tjenesteleverandører er karakteriseret ved, at de 

stiller ressourcer til virksomhedens rådighed i form af varer eller tjenester. Kreditor 

påtager sig en risiko ved at sælge på kredit, og er dermed eksponeret for tab på 

fordringen. Dermed har kreditor behov for information om virksomhedens 

betalingsevne- og vilje, således at virksomheden er i stand til at betale skyldige beløb 

til tiden. Vare- og tjenestekreditorers tolerancetærskel vil typisk være underlagt en 

kortere tidshorisont end banker. I tilfælde, hvor kreditor er afhængig af virksomhedens 

fortsættelse, eller der er tale om et permanente forretningsforbindelser, vil 

tidshorisonten typisk forøges. Virksomheden og kreditorer er dog to mere jævnbyrdige 

parter end virksomheden og banken. Det er vores vurdering, at vare- og 

tjenestekreditorer som brugergruppe fremover vil blive større og mere aktive, da 

finanskrisen nødvendigvis vil kræve, at de foretager en mere vidtgående 

kreditvurdering forud for salg på kredit. 



  Side 55 af 116 

Medarbejdere. Medarbejdere er karakteriseret ved, at de stiller ressourcer til rådighed 

for virksomheden i form af arbejdskraft. Modydelsen er udbetaling af lønninger. 

Medarbejderes primære informationsbehov består primært i at vurdere, hvor attraktive 

virksomheder er som arbejdspladser39. Det er vores vurdering, at medarbejderne også 

vil bruge denne information til at bekræfte eller afkræfte, om de får for lidt i løn. 

Medarbejdernes informationsbehov udspringer derfor mest af løn og frynsegoder. 

Informationerne bruges endvidere til at vurdere, om virksomheden har evne til at 

overleve på kort og langt sigt med hensyn til jobsikkerhed. Finanskrisen, som startede i 

2007 med efterfølgende realøkonomisk krise, må formodes at have indvirkning på 

medarbejderes informationsbehov, hvad angår virksomhedernes lovpligtige 

rapportering, da usikkerheden om fast job er forøget signifikant i perioden. 

 

Kunder. Ved køb af varer eller tjenesteydelser fra virksomheden, kan kunder især i et 

business-to-business forhold være afhængig af virksomhedens fortsættelse. Derfor vil 

kunder interessere sig for information om virksomhedens ”going-concern egenskaber”, 

dvs. dens evne til at garantere leveringssikkerhed i fremtiden. Andre forhold kan være 

at undersøge, om virksomheden overprofiterer. 

 

Konkurrenter. Konkurrenternes informationsbehov består i at søge viden om 

markedsandele, konkurrenceevne og konkurrencesituation. Fra et forbruger- og 

samfundsperspektiv kan åbenhed og gennemskuelighed med lovpligtige regnskaber 

anskues som positivt, da det er en katalysator for konkurrence og lavere priser. For 

små virksomheder er det dog begrænset, hvor meget information er tilgængelig om 

virksomheders rentabilitet, da små virksomheder ifølge § 25 i den gamle ÅRL og § 32 

i den nye ÅRL kan undlade at oplyse nettoomsætningen af konkurrencehensyn, ved at 

sammendrage nettoomsætning og omkostninger i posten bruttofortjeneste. Derimod 

kan konkurrenterne få gavnlige oplysninger om virksomhedens finansielle styrke i 

balancen. 

 

Offentlige myndigheder. Offentlige myndigheder er interesserede i 

ressourceallokering i erhvervslivet aktiviteter. De har derfor behov for 

regnskabsinformation med henblik på samfundsøkonomisk planlægning, fastsætte 

skattepolitikker og som grundlag for opgørelse af nationalindkomst og lignende 

statistikker. På Færøerne er det Hagstova Føroya (sammenlign Danmarks Statistik), 

                                                 
39 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering 
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der varetager opgaver af denne karakter. 

 

Offentligheden. Grupperne udgøres af f.eks. lokalsamfundet, miljøgrupper eller 

politiske partier. I lokalsamfund, hvor enkelte virksomheder dominerer eller udgør 

hele økonomien, vil der naturligvis være informationsbehov i offentligheden. På 

Færøerne er der i adskillige bygder enkelte virksomheder, som beskæftiger hoveddelen 

af arbejdsstyrken i området, selv om virksomheden i mange tilfælde er karakteriseret 

som en mindre B-klasse virksomhed. Interessen kan angå traditionel 

regnskabsinformation såvel som information om forurening m.v. 

 

 

6.5 Delkonklusion 

 

Forskningen vedrørende brugere af små virksomheders rapportering viser 

forskelligartede resultater, alt efter hvilket land undersøgelserne foretages i. Derfor må 

man nøjes med at opsummere fra de forskellige undersøgelser. 

 

Banken nævnes i alle tilfælde som en vigtig, hvis ikke den vigtigste bruger af 

virksomhedernes rapportering. Hovedårsagen til at det forholder sig således, må 

formodes at være, at små virksomheder finansieringskilde hovedsagelig er banker. 

Øvrige kreditorer har derfor ikke væsentlig karakter, men som nævnt er det vores 

vurdering, at som følge af finanskrisen vil øvrige kreditorer få mere tyngde som 

regnskabsbrugere. 

 

I hvilket omfang ejerne er en vigtig brugergruppe, afhænger af virksomhedens 

ejerforhold. Passive ejere i små virksomheder, dvs. ejere der ikke deltager i den 

daglige drift, har interesse i årsrapporten mest af verifikationshensyn. Årsrapporten 

som sådan er ikke tilfredsstillende informationsgrundlag for disse ejere. Aktive 

virksomhedsejere har i forvejen adgang til interne informationer, og vil derfor ikke 

have et signifikant behov i eksterne årsrapporter. I helt små virksomheder kan ejerne 

have stor interesse i det lovpligtige årsregnskab, da det i mange tilfælde kan være det 

eneste tilgængelige økonomiske styringsredskab virksomheden besidder, udover at 

overvåge likvide midler. Denne interesse vil dog blive mindre og mindre, jo større 

virksomheden bliver, da virksomheden vil udvikle/anskaffe IT-systemer i takt med at 

virksomheden vokser. (Dugdale et al. 1998) 
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Sammenfattende opfattes banken, ejerne og skattemyndigheder som værende de 

mest væsentlige brugere af eksterne årsrapporter for små virksomheder. De øvrige 

interessenter formodes at være vare- og tjenestekreditorer, medarbejdere, konkurrenter, 

kunder m.v. om end disse ikke har væsentlige behov. Vi formoder dog, at finanskrisen 

vil forøge de andre brugeres behov, især som nævnt andre kreditorers behov. Den 

videre fremstilling vil hovedsagelig tage udgangspunkt de primære interessenters 

behov. 

 

Bankens og ejernes behov er i høj grad sammenfaldende, da de begge bruger det 

eksterne regnskab som verifikation. Skattemyndighedernes behov består først og 

fremmest i at udregne årets skattepligtige indkomst, og de har herudover også interesse 

i, hvordan revisionspåtegningen ser ud. En påtegning med forbehold og/eller 

supplerende oplysninger kan give anledning til inspektion. 
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7 Den nye årsregnskabslov set i forhold til små 

virksomheders regnskabsbrugere 

 

Efter at have undersøgt, hvilke ændringer den nye årsregnskabslov medfører, samt 

hvilke brugere er til de små virksomheders regnskaber og hvilke behov de har, vil vi 

med udgangspunkt heri vurdere, hvordan og i hvilket omfang regnskabsbrugernes 

situation er ændret i forbindelse med indføring af den nye lov. 

 

I forhold til regnskabsbrugernes opfattelse af regnskabet er de primære ændringer, at 

den nye lov har en mere værdibaseret vinkel, hvorimod den gamle lov var 

transaktionsbaseret, med størst fokus på forsigtighedsprincippet. Begrebsrammens 

udvidede stakeholder perspektiv har formodentlig mindre betydning for de små 

virksomheders regnskabsaflæggelse, fordi disse virksomheder har en begrænset 

brugerskare. 

 

Lovens forøgede værdibaserede fokus og regelsæt har naturligvis som konsekvens, at 

virksomhedens regnskab i høj grad bliver påvirket af ændringer i markedsværdierne på 

de aktiver og forpligtelser, der indgår i regnskabet. 

 

Hvis den nye årsregnskabslov havde været indført tidligere, f.eks. fra 1. januar 2007, 

kunne værdierne i henhold til loven være optaget til dagsværdier i 2007 regnskaberne, 

især for de aktiver, hvorom der er krav at opskrive til dagsværdier. Forudsætningerne 

omkring samtlige værdier (fast ejendom såvel som værdipapirer) er, som følge af 

finanskrisen, fundamentalt ændret i løbet af 2008, og dermed ville der skulle foretages 

store nedskrivninger på samtlige værdier i 2008 årsrapporterne.  

 

I denne forbindelse er det relevant at rejse spørgsmålet, om hvorvidt det er 

hensigtsmæssigt, at loven positivt lægger op til, og i nogle tilfælde kræver, at aktiver 

opskrives. Den gamle lov blev kritiseret ved at forsigtighedsprincippet kunne lægge en 

”biased” vinkel i informationerne, i form af overforsigtighed, som i nogle tilfælde 

kunne være bekvemmelig for regnskabsaflæggeren, da det gav mulighed for 

oparbejdelse af skjulte reserver, som kunne misbruges. Det er vores opfattelse, at den 

dagsværdibaserede teori i praksis ikke går fri fra at farve informationerne, da den i 

større omfang lægger op til subjektive estimater af værdier, hvorom det reelt er svært 



  Side 59 af 116 

at estimere en præcis værdi. Subjektive estimater forøger risikoen for fejlvurderinger 

og gør det nemmere at manipulere med værdierne, især nu, hvor revisionspligten 

bortfalder for helt små virksomheder. Regnskabsaflægger kan have interesse i at 

manipulere med værdier f.eks. i forbindelse med at opnå finansiering fra en bank eller 

for at tiltrække ny kapital fra potentielle nye ejere. 

 

For de små færøske virksomheder, og deres begrænsede primære regnskabsbrugere 

taget i betragtning, er det vores opfattelse, at en præstationsbaseret tilgangsvinkel med 

historisk kostpris og et nedtonet forsigtighedsprincip, er mere hensigtsmæssig. For 

brugerne mister den dagsværdibaserede balance sin betydning, idet hovedbrugerne når 

sin behovsopfyldelse ved hjælp af en afgrænset række af informationer. 

 

Ved ikke blot at opgøre værdierne til kostpris pålægges virksomhederne 

uforholdsmæssige byrder ved frembringelse af dagsværdien, som kan være 

problematisk at finde frem til, hvor der ikke velfungerende markeder for prisdannelse 

af objektet. Herudover kan nævnes, at ved anvendelse af dagsværdi og amortiseret 

kostpris på kryds og tværs, kan der være risiko for “account mismatch”. Som eksempel 

kan nævnes at afledte finansielle instrumenter – som sikrer en finansiel forpligtelse, 

der er målt til amortiseret kostpris – måles  til dagsværdi40.   

 

Det må formodes, at den transaktionsbaserede metode er langt mere stabil og 

konsekvent, specielt set i lyset af de finansielt urolige tider, som vi har oplevet i 2008 

og 2009, hvor stort set alle markeder oplever markante fald. Vi vurderer, at man i 

noterne kunne angive, hvad markedsværdien for f.eks. bygninger er pr. 

statustidspunktet. Dette vil naturligvis ikke føre til perfekte forhold for brugeren, fordi 

det hermed i større grad ville lægges op til regnskabsbrugeren at beregne 

virksomhedens værdi. 

 

Banker og andre tilvejebringere af finansiering er interesserede i en virksomheds evne 

til at tilbagebetale dens skyldige beløb på baggrund af dens ordinære cashkapacitet, og 

ikke så meget på baggrund af urealiserede dagsværdimålinger, da disse ingen 

indvirkninger har på virksomhedens cashflow41. Vurderinger omkring virksomhedens 

                                                 
40 KMPG. Januar 2007. Regnskabsmæssige fokusområder 
41 EAA 2007. Comment on the IASB Exposure Draft - IRFS for Small and Medium-sized Entities 
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værdier vil, såfremt banken foretager en passende kredit- og sikkerhedsvurdering, 

allerede indgå i bankens kredit- og sikkerhedsvurderinger. 

 

Sammenfattende er det vores overbevisning, at den nye lov i store træk ligner den 

gamle lov fra brugernes synspunkt, men har dog et værdibaseret fokus, som medfører 

større værdiudsving, i takt med at konjunkturerne ændrer sig. Vores vurdering er, at 

det, set i forhold til brugerne, ville være bedre med en stabil opgørelse af værdier til 

kostpris. Herudover ville denne metode i kraft af sin enkelhed være bedre for 

virksomheden, da det ikke kræver den samme indsats som opgørelse til dagsværdi. I 

forbindelse med den mere enkle opgørelse var den gamle lov mere i overensstemmelse 

med udviklingen i EU omkring reduktion af administrative byrder. 
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8 Harmonisering med EU 

 

Det fremgår af ”uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar 

årsregnskabsloven”, at det fra politisk side forventes, at lovændringen vil styrke de 

færøske virksomheders konkurrenceevne. 

 

Færøerne er ikke medlem af EU, men begrundelsen for sammenligning med EU, er at 

grundlaget for færøsk lovgivning som oftest er en dansk lov, som bliver tilpasset 

færøske forhold, og som før nævnt er det samme tilfældet for årsregnskabsloven. I 

forbindelse med indførelse af ny erhvervslovgivning, udtrykkes der også et ønske om 

harmonisering med nabolandene, og herudover er der p.t. diskussioner i det politiske 

miljø om et muligt EU-medlemskab. 

 

 
8.1 Administrative byrder 

 

Et af hovedmålene for Lissabon strategien for vækst og jobs er forbedring af EU’s 

internationale konkurrencedygtighed, hvor bedre regulering er identificeret som et 

nøgleord til at opnå dette. Reducering af administrative byrder er en kritisk faktor i 

denne forbindelse. Reducering af administrative byrder understreges også som 

væsentlig for konkurrenceevnen i meddelelse fra Kommissionen fra juli 2007 (KOM 

2007-394). Ifølge SEC 2007-85 er formålet med reduktion af administrative byrder 

følgende: 

 

Hovedformålet med at reducere de administrative byrder er at forbedre 

EU's konkurrenceevne ved at bidrage til bedre lovgivningsmæssige 

rammer og samtidig fortsat beskytte borgerne og miljøet. 

 

EU-kommissionen er af den opfattelse, at de administrative byrder især er tyngende for 

små og mellemstore virksomheder (SMV’er). 
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8.1.1 SCM modellen 

 

Der er en række administrative byrder forbundet med at drive en virksomhed, nogle 

opstår pga. lovkrav og andre ikke. Når man taler om administrative byrder er det svært 

at komme udenom begrebet SCM – Standard Cost Model – og Organisation of the 

International SCM Network. Netværket begyndte i 2003, hvor flere europæiske lande 

dannede et netværk, ud fra den erkendelse, at de havde flere fælles problemer, som kun 

en fælles indsats kunne råde bod på. Stifterne valgte SCM modellen, som alle 

medlemmer i netværket benytter sig af, fordi det giver transparente målinger. OECD 

har også valgt SCM modellen i forbindelse med ”OECD red tape scoreboard”. 

Hverken OECD eller EU-kommissionen er medlemmer i SCM netværket, men der er 

dog samarbejde mellem EU-kommissionen og SCM netværket. 

 

Virksomheders administrative omkostninger kan ifølge SCM metoden opdeles i 

følgende 3 former, hvoraf det kun er de to første, som er inkluderet i SCM metoden: 

 

1. Omkostninger, som opstår alene ud fra lovkrav 

2. Omkostninger, som opstår ud fra lovkrav og andre krav 

3. Omkostninger, som opstår alene ud fra andre krav 

 

Omkostninger under nr. 1 er administration, som udelukkende bliver udført for at 

opfylde lovmæssige krav, mens omkostninger under 2 også ville blive afholdt, selvom 

lovkrav ikke var herom, se også følgende figur: 

 

 
Figur 6 - Administrative burdens versus administrative costs (Kilde: International SCM Manual) 

 

Følgende to figurer viser virksomheders omkostninger, som følge af lovregulering: 
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Figur 7 - The different cost of regulation to businesses (Kilde: International SCM Manual) 

 

Følgende figur viser det samme som foregående figur, blot mere udspecificeret: 

 

 
Figur 8 - Kilde: www.administrative-burdens.com 

 

Figuren er opdelt i finansielle omkostninger, hvor virksomheder direkte overfører 

penge til en offentlig myndighed, og andre omkostninger, herunder administrative 

omkostninger. Administrative omkostninger defineres som omkostninger forbundet 

med, at virksomheder skal opfylde lovpligtige oplysningskrav. Det betyder ikke 

nødvendigvis, at disse oplysninger bliver rapporteret til den offentlige myndighed. Det 

omfatter f.eks. også de omkostninger forbundet med af have informationen klar, hvis 

de bliver efterspurgt. 
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De finansielle omkostninger såsom skatter, gebyrer m.m. er målbare uden noget 

problem, mens de administrative omkostninger er lidt mere ”uldne i kanterne”. SCM 

metoden opdeler omkostninger efter, hvor de har deres oprindelse. Der skelnes således 

mellem: 

 

A-regulering 

 EU-direktiver 

 EU-forordninger 

 Internationale regler 

B-regulering 

 EU-direktiver 

 EU-forordninger 

 Internationale regler 

C-regulering 

 Udelukkende national lovgivning 

 

A-regulering: EU- eller international lovgivning formulerer præcist hvilke 

informationer virksomheder skal opfylde. 

B-regulering: Formålet er formuleret i EU- eller international lovgivning, mens 

implementeringen, herunder formuleringen af specifikke krav, overlades til den 

nationale lovgivning. 

 

Færøerne er ikke medlem af EU, og de administrative byrder har derfor alle sit 

udspring i C-regulering. EU-regulering har dog stor påvirkning på færøsk lovgivning, 

idet færøske love ofte er kopi af en dansk lov, som er tilpasset til færøsk lovgivning. 

 

SCM metoden er delt op i 3 trin: 

 

Trin 1: Nedbrydning af regulering i målbare komponenter 

Trin 2: Måling af administrative byrder 

Trin 3: Simplifikation af regulering 

 

En række af de administrative byrder hidrører ikke fra regnskabslovgivning og 

selskabsret, men fra andre lovkrav, f.eks. indrapportering af forskellige former for 

statistik. I forbindelse med regnskabslovgivning m.m. anses lovpligtig revision som en 
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af de største administrative byrder, og det er derfor naturligt, at området revision får 

lidt plads i afhandlingen. Der er dog også flere som mener, at revision som 

administrativ byrde er overvurderet – jf. f.eks. pressemeddelelse fra FSR 10. marts 

2009 – Revision ikke en byrde, hvor FSR beklager, at regeringen i sin 

afbureaukratiseringsplan ser revision som en byrde, og efterlyser en benefit analyse og 

ikke kun fokusering på omkostningsbesparelse ved ophævelse af revisionspligt.  

 

I diskussionen omkring lempelse af administrative byrder, er det nødvendigt at 

beskrive byrden ud fra 2 perspektiver: 

 

• Er informationen som fremstilles af lav eller høj værdi for interne såvel 

som eksterne interessenter? 

 

Der skal således ikke kun ses på den omkostningsmæssige ulempe som opstår ved 

tilvejebringelse af information, men også at tage værdien af arbejdet i forbindelse med 

byrden i betragtning. Med andre ord vil det i tilfælde, hvor information udarbejdes som 

led i lovopfyldelse, og informationen samtidig er værdifuld for interne og eksterne 

interessenter, ikke give mening at afskaffe eller lempe byrden. 

 

 

8.2 Enklere erhvervsbetingelser i EU 

 

I lovforslaget til ny årsregnskabslov fremgår et politisk ønske om harmonisering med 

EU samt et ønske om bedre konkurrenceevne. Derfor indeholder dette afsnit en 

gennemgang af enklere erhvervsbetingelser i EU i hovedtræk. Formålet med enklere 

lovgivning er forbedring af konkurrenceevnen, og hertil hører en reducering af 

administrative byrder. Et produkt heraf er mikroselskaber, og derfor vil vi også 

undersøge, hvad et mikroselskab er, samt hvilke planer er for disse selskaber. 

 

 

8.2.1 Udvikling i EU - generelt 

 

EU retten har udviklet sig gennem de seneste 50 år, og er gennem tiderne blevet mere 

og mere kompleks. Det har siden 1985 været et ønske om enklere lovgivning, men det 

var ikke før midt i 90’erne, at dette ønske tog en mere systematisk form. Her kan især 
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nævnes et appendiks til Amsterdam traktaten fra 1995, som definerede principperne 

for god regulering. EU’s strategiske mål har været at være den mest 

konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i verden, og opnåelse af 

dette mål er til dels afhængigt af forbedring af lovgivning, således at der ikke pålægges 

unødvendige byrder på virksomheder, borgere og offentlig administration42. Det er i 

øvrigt i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, som sammen med 

subsidiaritetsprincippet er cementeret i EU traktaten.  

 

Ministre i offentlig forvaltning fra medlemsstaterne mødtes i november 2000 og kom 

til en vedtægt om forbedring af lovgivningen i EU-regi. (The Strasbourg Resolution). 

På baggrund af denne vedtægt blev et udvalg – bestående af 16 reguleringseksperter 

fra EU og medlemsstaterne – nedsat i december 2000. Udvalgets opgave var at komme 

med forslag i forbindelse med bedre regulering. Udvalget fik hurtigt navnet 

Mandelkern gruppen efter dets formand. I november 2001 kom den endelige rapport 

fra gruppen. 

 

EU lovgivning kommer ofte som er direktiv, der udstikker de brede rammer, og som 

giver medlemslandene en vis frihed til selv at bestemme, hvordan de nationale regler 

skal se ud. Med denne frihed er der risiko for overimplementering, hvis de nationale 

regler går langt ud over, hvad der er krævet i direktivet. Derfor er det nødvendigt med 

en vis form for fælles forvaltning, og det understreges blandt andet i hvidbog fra juli 

2001 samt i meddelelse fra kommission fra juni 200243. I denne meddelelse 

præsenteres 3 meddelelser, og baggrunden for de tre meddelelser er de første indtryk 

fra konsultation om hvidbogen og under hensyntagen til anbefalinger fremsat af 

Mandelkern gruppen. Den første meddelelse er: Forenkle og forbedre de 

lovgivningsmæssige rammer – en handlingsplan. Handlingsplanen er udarbejdet for at 

forenkle og forbedre de lovgivningsmæssige rammer uden en ændring i traktaten og 

indeholder en række aktionspunkter. 

 

Som en videreførelse af handlingsplanen, kom kommissionen den 11. februar 2003 

med en meddelelse om plan til ajourføring og forenkling af fællesskabsretten. Planen 

indeholder 6 mål, med specifikke aktioner, og den var opdelt i 3 faser, hvoraf arbejdet 

i første fase (feb03 til sep03) var fastlagt, mens der i de to sidste faser (okt03 til apr04, 

                                                 
42 The mandelkern report – nov 2001 
43 EU kommissionen. KOM (2002) 275 - Styreformer I EU: Bedre lovgivning – 5. juni 2002 
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apr04 til ultimo04) skulle fortsættes med at finde flere emner, som er egnede til 

forenkling efter drøftelser med de andre institutioner og interesserede parter. 

 

I marts 2005 kom en meddelelse fra kommissionen omkring ”bedre regulering til gavn 

for vækst og beskæftigelse” og den blev i oktober 2005 efterfulgt af en meddelelse fra 

kommissionen, som var sålydende: ”Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-

program: En strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer”. Meddelelsen 

fremhæver, at det nu er nødvendigt med en drastisk ændring af indsatsen. Der lægges 

vægt på at skabe et europæisk reguleringssystem til at opfylde Lissabon målene. Det 

forventes, at initiativet vil have stor betydning for de små og mellemstore 

virksomheder (SMV). Disse virksomheder omfatter 99 % af virksomhederne i EU 

samt 2/3 af beskæftigelsen. I strategien indgår et 3 årigt rullende forenklingsprogram. 

Meddelelsen indeholder også en opsummering af høringsprocessens resultater, hvor 

det bl.a. fremgår, at den offentlige reaktion er, at det især er vedrørende lokale og 

nationale regler, at man finder bureaukrati. 

 

I november 2006 kom den første statusrapport. Her lægger der bl.a. vægt på at sikre, at 

forenklinger også slår igennem på nationalt plan, således at nationale regler ikke gør at 

forenklingerne på EU plan forsvinder. Meddelelsen indeholder en status over, hvor 

langt man er kommet samt igangværende arbejde, og hvilke initiativer styrker det 

rullende program for 2006-2009. 

 

 

8.2.2 Aktionsprogram til reduktion af administrative byrder 

 

I januar 2007 lancerede EU kommissionen et aktionsprogram til at reducere 

administrative byrder i EU. Målet er at reducere de administrative byrder med 25 % i 

2012. Følgende figur viser en tidslinje over programmet: 
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Figur 9 - Kilde: http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/action_program_en.htm 
 

En række områder blev udvalgt på baggrund af et pilotprojekt omkring administrative 

byrder, samt information fra medlemslande og andre interessenter. Pilotprojektet 

omfatter målinger foretaget i Tjekkoslovakiet, Danmark, Holland og UK. Det viste sig, 

at området årsregnskaber/selskabsret andrager den største del af Information 

Obligations (IO’s) De enkelte IO’s er herefter blevet prioriteret som høj, medium eller 

lav prioritet. 4. direktiv er fuldt ud indenfor projektets formål. Administrative byrder 

bliver målt efter EU SCM modellen, som i overvejende grad er i overensstemmelse 

med SCM modellen44.  

 

Der bliver også arbejdet med fast track actions, som er ændringer, som kan indføres 

relativt hurtigt. For området regnskabsregulering er 4 fast track actions for 2008, som 

omhandler ophævelse af krav om bekendtgørelse i statstidende, pligt til at oversætte 

dokumenter til et andet EU sprog, segmentoplysning omkring omsætning for 

mellemstore virksomheder samt udarbejdelse af koncernregnskab, hvor datterselskaber 

                                                 
44 I meddelelse fra kommissionen COM (2005) 691 ses forskellen mellem de to metoder 
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er uden væsentlig betydning. 

 

I juni 2006 udsendte EU kommissionen direktiv 2006/46/EF, som indebar en række 

ændringer i 4. og 7. direktiv. For små virksomheder er det relevant at beløbsgrænserne 

for små og mellemstore virksomheder blev forhøjet, således at flere virksomheder 

rykkede en klasse ned. Ændringerne blev indført i Danmark 1/9 2008 og 1/1 2009.  

 

 

8.2.3 Meddelelse fra EU kommissionen KOM (2007) 394 

 

I meddelelse fra kommissionen fra juli 2007 (KOM 2007-394) præsenteres en række 

forenklingsmuligheder for selskaber indenfor selskabsret, regnskabsførelse og 

revision. Formålet er at formindske de administrative byrder især for små selskaber, 

idet at de administrative byrder påvirker virksomheders konkurrenceevne. 

  

Der bedes om stillingtagen til en række konkrete forslag til at forenkle regler, og om 

fordelen med reglerne opvejer de omkostninger, som er forbundet med at følge 

reglerne.  

 

KOM 2007-394 påpeger to valgmuligheder i forbindelse med visse selskabsdirektiver, 

som primært omhandler nationale forhold: 

 

1. At se på, om der i dag stadig er behov for alle de eksisterende direktiver, eller 

om de gældende EU-regler indenfor selskabsret bør begrænses til de retsakter, 

der specifikt regulerer grænseoverskridende spørgsmål. 

2. Kun at koncentrere sig om særskilte konkrete forenklingstiltag til fordel for 

selskaberne i EU. 

 

Kommissionen lægger op til, at tiltag indenfor selskabsret bør komme alle selskaber til 

gode, mens det indenfor regnskabsførelse og revision især er vigtigt at fokusere på 

forenklinger for SMV’er, idet reglerne er mest tyngende for disse selskaber. 

Valgmulighed 1 indebærer hel eller delvis ophævelse af reglerne i: 

 

• Tredje og sjette selskabsdirektiv 

o nationale fusioner og nationale spaltninger 
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• Andet selskabdirektiv 

o aktieselskabers kapitalgrundlag 

• Tolvte selskabsdirektiv 

o enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar 

 

Valgmulighed 2 indebærer forenkling af visse dele tredje, sjette og formentlig andet 

direktiv. Udover de nævnte forhold er der behov for forenklinger indenfor en række 

andre områder: 

 

• Første selskabsdirektiv 

o bekendtgørelse i den nationale offentlige tidende 

• Ellevte selskabsdirektiv 

o offentlighed vedrørende filialer 

• Fjerde, syvende og ottende direktiv (til fordel for SMV’er) 

o årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og revision 

 

Kommissionen finder ikke, at forslag til IFRS standard for SMV’er fra IASB i 

tilstrækkelig grad vil gøre det lettere for de berørte selskaber, men foreslår i stedet 

forskellige andre muligheder for SMV’er: 

 

• Indførelse af mikroselskaber 

o Medlemsstaterne vil kunne fritage mikroselskaber fra at følge 

regnskabsdirektiverne, og dermed vil disse selskaber kunne blive 

fritaget for revisionspligt. Selskaberne kunne i stedet følge nogle 

enklere regnskabskrav – bl.a. til skattemæssige formål. 

• Beløbsgrænser for SMV’er 

o P.t. er overgangsfasen vedrørende overskridelse af beløbsgrænserne 2 

år. Der foreslås at forlænge denne til 5 år, samtidig som der vil være en 

1 års periode for selskaber, der kommer under grænserne. 

• Fritage små selskaber for at offentliggøre regnskaber 

• Inkludere visse mellemstore selskaber i de undtagelser, der i dag er forbeholdt 

små selskaber 

o Der foreslås, at mellemstore selskaber, hvor den administrerende 

direktør er ejer – forudsat at ingen anden ejer mere end 5 % - kan 

anvende reglerne for små selskaber. 
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• Forenkling for alle selskaber 

o Fritage visse datterselskaber for at offentliggøre reviderede 

årsregnskaber, samt mulig fritagelse for revision 

o Afskaffelse af konsolideringskrav eller IFRS regnskab for 

datterselskaber af uvæsentlig størrelse, og afskaffelse af konsoliderede 

regnskaber for personlige holdingselskaber. 

o Afskaffelse af regnskabsmæssig behandling af udskudt skat. 

o Afskaffelse af kravet om at forklare etableringsomkostninger og at 

oplyse, hvordan omsætning er fordelt på aktiviteter og geografiske 

markeder 

 

De berørte parter fik til medio oktober at komme med høringssvar, og på baggrund af 

disse blev en rapport udfærdiget. Høringssvarene viste, at der i overvejende grad var 

stor opbakning til forslaget. Sammenlagt kom bidrag fra 23 lande, heraf 22 

medlemsstater. Hovedparten af de selskaber, offentlige myndigheder, banker og 

forsikringsselskaber, som deltog i undersøgelsen, gik ind for at fritage mikroenheder 

for kravene i regnskabsdirektiverne. Den største modvilje fandtes blandt 

regnskabsførere og revisorer. Der skal dog tages hensyn til, at høringssvarene er 

udfærdiget før finanskrisen begyndte for alvor, og muligvis ville der ikke være den 

samme tilslutning til forslaget, hvis det blev fremstillet nu. 

 

 

8.2.4 Regnskabslovgivning i EU fremover 

 
Som et tredje skridt i simplifikationsprocessen, har EU i februar 2009 udsendt et 

”Consultation Paper on Review of the Accounting Directives”. Høringen adresserer 

emner omkring modernisering og forenkling af regnskabsdirektiverne. De indkomme 

høringer vil blive analyseret, og forslag til lovændringer forventes at foreligge før 

udgangen af 200945. 

 

Udfaldet ved at ændre/reviewe direktiverne forventes bl.a. at være reducerede 

regnskabsbyrder især for de små virksomheder, såvel som kvalitetsforbedringer for 

                                                 
45 Working document of the commission services (DG Internal Market). Consultation Paper on Review 
of the Accounting Directives. 26. februar 2009. s. 1 
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alle virksomheder inden for direktivernes rækkevidde. Herudover er målet at forbedre 

klarheden af teksten til gavn for lovgivere og øvrige brugere. 

 

Direktiverne er ændret adskillige gange, men ændringerne har ikke været af 

fundamental karakter siden startfasen. De mange ændringer såvel som tilføjelser af nye 

krav i direktiverne, har medført, at direktiverne er blevet svære at læse, og 

detaljeringsgraden er meget forskellig på de forskellige regnskabsområder. Derudover 

har graden af valgfrihed i direktiverne medført, at sammenligning af årsrapporter fra 

forskellige medlemslande kan være besværlig. Derfor har mange brugere fremsat 

ønske om, at ændre reglerne til gavn for sammenlignelighed. Det nyeste forslag 

omkring mikroselskaber går i modsat retning i denne henseende. Andre har fremført, 

at terminologien i det hele taget trænger til en opdatering og til at strømlines46. 

 

 

8.3 Mikroselskaber i EU fremover 

 

Sidst i februar 2009 udsendte EU-kommissionen et forslag om ændring af Rådets 

Direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår 

mikroenheder. Forslaget indebærer, at der skal tilføjes en ny artikel 1a til fjerde 

selskabsdirektiv, som giver medlemslandene mulighed for at fritage mikroselskaber fra 

fjerde selskabsdirektivs anvendelsesområde. Baggrunden herfor er et ønske om 

reduktion af administrative byrder, som gennemgået ovenfor. Behovet herfor er også 

blevet understreget i ”En europæisk økonomisk genopretningsplan”, som blev 

udfærdiget i kølvandet af finanskrisen, og her fremgår, at kravet om, at 

mikrovirksomheder skal udarbejde regnskab, skal fjernes. 

  

Ifølge en konsekvensanalyse foretaget af kommissionens tjenestegrene, forventes 

forslaget, om at fjerne mikrovirksomheder fra 4. selskabsdirektivs anvendelsesområde, 

at reducere de administrative byrder samt give mulighed for at give hovedbrugere, 

kreditorer og ledelse mere forståelige oplysninger uden negative påvirkninger for 

oplysningerne til eksterne interesserede parter, kreditorbeskyttelse og handel på tværs 

af grænser. Indførelse af mikroenheder vil alt andet lige medføre en reduktion i 

offentlig tilgængelig information, men virksomhedernes størrelse taget i betragtning, er 

                                                 
46 Working document of the commission services (DG Internal Market). Consultation Paper on Review 
of the Accounting Directives. 26. februar 2009. s. 3. 
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interessen for deres offentlige regnskaber begrænset. Det fremgår i forslaget, at 

offentligheden normalt har meget ringe interesse i disse virksomheders regnskab. 

 

Ved fritagelse for udarbejdelse af regnskab vil selskaberne dog stadig være underlagt 

behov for bogføring og indberetning til skattemæssige formål, og i forslaget fremgår, 

at det vil sætte medlemsstaterne i stand til at afpasse regnskabsregulering efter disse 

behov. 

 

 

8.4 Mikroselskaber på Færøerne 

 

I afsnittet ovenfor har vi undersøgt, hvilke planer EU har med mikrovirksomheder. I 

forlængelse af analysedelen, som fremgår i tidligere afsnit, vil vi undersøge, hvor 

mange mikrovirksomheder findes på Færøerne. Vi vil herefter sammenligne disse tal 

med tal for EU, og på denne baggrund vil vi være i stand til at udtale os om, hvorvidt 

diskussion omkring lempelse af regler for mikroselskaber har relevans for Færøerne.  

 

EU foreslår følgende grænser for mikroselskaber: 

 

• Under 10 heltidsbeskæftigede 

• Samlet balance under 500.000 € 

• Omsætning under 1.000.000 € 

 

Vores umiddelbare vurdering er, at der vil være forholdsvis mange selskaber på 

Færøerne under disse grænser, og vi har derfor undersøgt de færøske regnskabstal. Vi 

har analyseret regnskabstallene for færøske selskaber fra 2007. Analysen er udført ud 

fra de offentliggjorte regnskaber, og det vil sige, at der for de fleste selskaber ikke har 

været muligt at få oplysninger omkring omsætning. 

 

Analysen viser, at 61 % af selskaberne har under 10 heltidsbeskæftigede samt en 

samlet balance under 500.000 €. Der skal især bemærkes, at det kun er 11 % af 

selskaberne, som overskrider grænsen for både balancen og antal heltidsbeskæftigede. 

De resterende 28 % af selskaberne, som har en omsætning under 1.000.000 €, vil også 

blive klassificeret som mikroselskaber, men det er ikke muligt at sige præcis, hvor 

mange det vil være. 
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  Heltidsbeskæftigede 

> 10 

Heltidsbeskæftigede 

< 10 

Balance < 500.000 € 1 % 61 % 

Balance > 500.000 € 11 % 27 % 

Tabel 1 - Færøske regnskabstal fra 2007, balancesum og antal heltidsbeskæftigede 

 

Det vil sige, at mindst 61 % af de færøske selskaber vil blive klassificeret som 

mikroselskaber, og at denne andel med stor sandsynlighed er en del større, potentielt 

helt op til 89 %. For bedre at illustrere fordelingen i klasse B har vi udarbejdet 

følgende diagram, som viser fordelingen efter antal heltidsbeskæftigede og 

balancesum: 
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Som diagrammet viser, er der en stor koncentration i den nederste del af skalaen, og 

kun en håndfuld ligger i den øverste del. Den røde kasse viser grænserne for 

mikrovirksomheder, således som de bliver defineret i EU. 

 

Følgende tabel viser en sammenligning mellem de færøske virksomheder og i EU: 

 

 Mikro Små Mellemstore Store Noterede 

EU 75 % 21 % 3 % 1 % 0,1 % 

Færøerne 82 % 16,5 % 1 % 0,1 % 0,1 % 

 
Tabel 2 - Kilde: Consultation paper - Modernisation of the EU Accounting Directives 25/2 – 30/4 2009 
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Som før nævnt kender vi ikke omsætningen, og kan derfor ikke sige helt nøjagtigt, 

hvor mange selskaber er i de enkelte klasser. For overskuelighedens skyld har vi derfor 

brugt gennemsnittet for de enkelte klasser. 

 

Der skal gøres opmærksom på, at grænserne for mikroselskaber i ovenstående tabel 

ikke er de samme, som de nu bliver defineret i EU, se nedenfor: 

 

Omsætning ikke over 1 mio. € 

Balancesum ikke over 1 mio. € (nu 0,5 mio. €) 

Heltidsbeskæftigede ikke over 10 

 

Figuren viser, at der ikke er signifikante forskelle mellem virksomheders 

sammensætning på Færøerne og i EU. Derfor er vores vurdering, at diskussionen 

omkring lempelse af regler for mikrovirksomheder også er relevant på Færøerne, og 

det baserer vi på følgende to forhold: 

 

• Nogenlunde samme andel mikrovirksomheder 

• Regnskabsregulering bygger på EU direktiver 

 

 

8.5 Anvendelse af andre end kvantitative kriterier 

 

I forbindelse med opdeling af virksomheder i regnskabsklasser, anvendes kvantitative 

kriterier både i ÅRL og i EU direktiverne. Der er tale om omsætning, balance og antal 

heltidsbeskæftigede. Kriterierne er dermed afgørende for, om en virksomhed bliver 

klassificeret som lille, mellemstor eller stor. Mikrovirksomheder er som bekendt 

allerede defineret i EU regi, og det forventes, at medlemslandene vil gøre det indenfor 

rimelig tid. Vi har fundet det interessant at diskutere, om kvalitative kriterier kan 

anvendes som supplement til de kvantitative kriterier. IASB anvender kvalitative 

kriterier for definition af små- og mellemstore virksomheder, hvor virksomheder som 

ikke har ”public accountability” (børsnoterede m.v.), og aflægger regnskab til eksterne 

brugere opfylder definitionen af små og mellemstore virksomheder. 

 

Forskellige forskere har kritiseret anvendelsen af kvantitative kriterier som grundlag 
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for differentieret regnskabsaflæggelse. Bollen(1996)47 anfører, at virksomhedsstørrelse 

som kriterium for differentieret regnskabsaflæggelse ikke er et ideelt kriterium. 

Virksomhedsstørrelse er ifølge Bollen relativ, og den afhænger af andre faktorer som 

f.eks. branche. Han anfører endvidere, at størrelse i denne forbindelse er en svag 

indikator for nytte/omkostninger vedrørende regnskabsinformation. Han bakkes op af 

Paolini, Cesaroni og Demartini, som siger, at på trods af den umiddelbare objektivitet 

ved anvendelse af kvantitative kriterier, så er dens betydning subjektiv, afhængigt af 

omstændighederne47. Haller siger på den anden side, at kvantitative kriterier er mere 

praktiske og pålidelige end kvalitative kriterier. Her tænkes især på antal 

heltidsbeskæftigede. 

 

Dette kan illustreres ved en virksomhed som f.eks. outsourcer en del af dens aktivitet. 

Denne vil naturligvis få et lavere antal heltidsbeskæftigede, og kan på denne baggrund 

blive klassificeret som en mikrovirksomhed. I tilfælde som dette ville 

størrelseskriterierne ikke virke efter hensigten.  

 

Det skal dog pointeres, at undersøgelser har vist, at interessenter som helhed er tilfreds 

med anvendelsen af de 3 kriterier – omsætning, balancesum, heltidsbeskæftigede – idet 

de mener, at de har fungeret rimelig godt48. 

 

Et kriterium, som kunne tages i anvendelse for at definere en mikrovirksomhed, kunne 

være, hvorvidt selskabet har lånefinansiering eller ej. Et andet kunne være omkring 

adskillelse mellem ejerskab og kontrol af virksomheden. Vi mener dog, at det er 

nødvendigt, at der i reglerne anvendes kvantitative kriterier ved valg af 

regnskabsklasse, idet vi finder, at kvalitative kriterier uundgåeligt vil blive mere 

subjektive, og dermed være problematiske at håndtere i praksis. 

 

 

8.6 Delkonklusion 

 

Der er som nævnt en række administrative byrder forbundet med at drive virksomhed, 

og disse byrder hidrører fra lovkrav og/eller andre krav. Som en del af processen 

vedrørende enklere erhvervsbetingelser er der kommet fokus på at reducere 
                                                 
47 EAA 2004. Comment on the IASB discussion paper 
48 Working document of the commission services (DG Internal Market) Consultation Paper on Review 
of the Accounting Directives. 26. februar 2009 
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administrative byrder, da de betragtes som at kunne være hæmmende for 

virksomheders konkurrenceevne. 

 

Der har i en årrække været fokus på enklere erhvervsbetingelser i EU, og efter en lang 

proces er man bl.a. kommet frem til at foreslå, at fritage mikroselskaber – der vurderes 

at udgøre en betragtelig del af virksomhederne i EU – fra at følge 

regnskabsdirektiverne, og i stedet overlade det til de enkelte medlemslande at fastsætte 

regler for disses virksomheders regnskabsaflæggelse. 

 

Ud fra analysen af de færøske regnskabstal kan konkluderes, at mikroselskaber udgør 

nogenlunde samme andel af virksomhederne på Færøerne, som tilfældet er i EU. Det 

er derfor vores konklusion, at den diskussion som p.t. foregår, og har foregået et 

stykke tid, omkring at fritage mikroselskaber fra at følge regnskabsdirektiverne, også 

er yderst relevant for Færøerne. 

 

Ved gennemgang af de kriterier, der definerer et mikroselskaber, er vi nået frem til, at 

de kvantitative kriterier på trods af kritik i større grad end kvalitative kriterier kan 

operationaliseres i praksis. 
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9 Fremtidig regnskabsregulering for mikroselskaber 

 

Som før nævnt har EU kommission fremsat et forslag om at undtage mikroselskaber 

fra at følge regnskabsdirektiverne Vores analyse viser, at diskussionen omkring 

mikroselskaber har stor relevans for Færøerne, da der er forholdsvis samme antal 

mikrovirksomheder her som i andre lande. Fra EU kommissionens side lægges der 

ikke direkte op til, hvordan regnskabsreguleringen i medlemslandene skal være, men 

der peges dog på, at denne regulering kunne afpasses til nuværende krav omkring 

bogføring og indrapportering til skattemyndighederne49. Efter vores vurdering kan det 

opfattes som lidt mangelfuldt, at EU ønsker at indføre mikroselskaber, uden at have 

noget alternativ til nuværende regnskabsaflæggelse, men blot vil overlade det til det 

enkelte land at bestemme. Hvis det ikke bliver noget krav om enklere regler for 

mikroselskaber, men blot en mulighed, kan der være risiko for, at der ikke bliver 

lempet så meget som hensigten er fra EU. Der foreligger ikke mange empiriske 

undersøgelser af mikrovirksomheders regnskabsaflæggelse og administrative byrder, 

da disse som oftest blot indgår som et element af de små- og mellemstore 

virksomheder, og bliver medregnet i disse. IFAC har dog lavet en undersøgelse 

omkring mikrovirksomheder. 

 

Hvis mikroselskaber bliver indført som klasse, skal der derfor tages stilling til, på 

hvilken måde deres regnskabsaflæggelse skal foregå. I dette afsnit vil vi først komme 

ind på om markedsløsning kan tages i brug for disse virksomheder. Herefter vil vi 

komme ind på, hvilke potentielle lempelsesmuligheder vi ser for mikrovirksomheders 

regnskabsaflæggelse i henhold til gældende lov. Det er som bekendt ikke alle 

virksomheder, som er forpligtet til at følge årsregnskabsloven, bl.a. 

enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, og derfor vil vi også gennemgå de 

mest væsentlige forskelle mellem virksomhedsformer. Formålet med gennemgangen er 

at sætte det i forbindelse med lempelse af krav til regnskabsaflæggelse for de 

mikrovirksomheder, som i dag skal aflægge årsregnskab efter årsregnskabsloven. 

 

 

                                                 
49 EU kommissionen. KOM (2009) 83 – Forslag til Europa-Parlamentets og rådets direktiv om ændring 
af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår 
mikroenheder – s. 7 
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Hvilken reguleringsform der vælges på Færøerne for de små virksomheder bør tage 

udgangspunkt i proportionen mellem kostprisen af regulering og det udbytt,e som 

regnskabsbrugeren får. De små virksomheder har som nævnt en meget stor 

samfundsøkonomisk betydning på Færøerne såvel som på Europæisk plan, og derfor er 

det vigtigt at skabe gode rammer for denne slags virksomheder, således at de også 

fremover kan være innovative og vækstskabende, og endda i højere grad end i dag. På 

den anden side, netop fordi de udgør en så stor del af samfundsøkonomien, kan det 

være hensigtsmæssigt, at de til en vis grad tilgodeser andre brugere end de primære. 

 

I forlængelse af mulige ændrede krav til mikroselskaber, kunne det være et relevant 

spørgsmål, om det ville være hensigtsmæssigt at inddrage flere virksomhedsformer 

ved at gøre deres regnskabsaflæggelse obligatorisk under årsregnskabslovens 

rækkevidde, men det falder udenfor afhandlingens afgrænsning. 

 

 

9.1 Markedsløsning frem for lovgivning? 

 

Udarbejdelse af eksterne årsrapporter er som tidligere omtalt, reguleret af ÅRL i form 

af en rammelov og privatsektorregulering i form af regnskabsstandarder. 

Regnskabsreguleringen er så omfattende og detaljeret, at få andre områder i 

økonomien er så reguleret som netop produktion af ekstern regnskabsinformation50. 

 

På trods af dette, anføres der i artiklen ”Regnskabsregulering – offentlig regulering 

eller markedsløsning”, at centrale kvalitetskrav som relevans og pålidelighed ikke 

tilfredsstilles til trods for den meget omfattende regnskabsregulering, som omgiver 

virksomhederne. Der stilles spørgsmålstegn ved, om årsrapporten har evne til at give et 

reelt billede af en virksomheds økonomiske bedrift51.  

 

Regnskabet har bl.a. som funktion at skabe bedre informationssymmetri mellem 

regnskabsproducent og regnskabsbrugere, ved at konvertere intern information til 

ekstern information ved hjælp af årsrapporten. Baggrunden for, at kendskabet til 

information anses som asymmetrisk, er at virksomhedernes ledelse sidder inde med 

betydeligt flere oplysninger om virksomhedens interne forhold end f.eks. 
                                                 
50 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering. s. 53. 
51 Tonny Stenheim og Leiv Blakstad 2007. Regnskabsregulering – Offentlig regulering eller 
markedsløsning.  Magma: Tidskrift for økonomi og ledelse 10. årgang, nr. 6 
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virksomhedens ejere og andre kreditorer. Informationsasymmetri behøver ikke 

nødvendigvis at udgøre et problem, såfremt virksomhedens ledelse og 

regnskabsbrugerne har ensrettede interesser. For større virksomheder med en bred 

kreds af regnskabsbrugere må det formodes, at denne balance i praksis ville udgøre et 

problem, såfremt der ikke var lovkrav om eksterne regnskaber. I de fleste lande er der 

regulering, der har til hensigt at mindske informationsasymmetrien ved hjælp af 

mindstekrav for kvalitet og omfang for virksomhedernes årsrapporter. 

 

Vi har med baggrund i forskellige empiriske studier argumenteret for, at de små 

virksomheder i hovedtræk har en begrænset regnskabsbrugkreds, som hovedsageligt 

består af långivere, ejere og skattemyndigheder. Virksomheder af denne art har således 

meget lille interesse i offentligheden, om end de samlet set udgør en signifikant del af 

samfundsøkonomien.  

 

Dette åbner op for en diskussion om, og hvorvidt det ville være muligt at indføre 

former for markedsløsninger til udarbejdelse af de små virksomheders årsrapporter, da 

det må formodes, at disses regnskabsproducenter og brugere i et stort omfang har 

ensrettede interesser. Ud fra tesen om, at banken har adgang til alle informationer, som 

måtte ønskes, kan den lovpligtige årsrapport i mange tilfælde opfattes som overflødig, 

da banken til enhver tid har kendskab til de for banken væsentlige informationer, der 

fremgår af årsrapporten.  

 

Med ovenstående taget i betragtning, vil der i høj grad foregå en omkostningsfuld 

overproduktion af regnskabsinformation, især gældende for mikroselskaber. Hermed 

kommer nytte/omkostningsforholdet ved regnskabsinformation i ubalance.  

 

For store virksomheder taler man derimod om underproduktion af information. Denne 

underproduktion er med til at skabe eksistensberettigelse for diverse analytikere m.v., 

som fortolker og analyserer informationerne med det formål at videreformidle 

information til almindelige regnskabsbrugere mod vederlag. 

 

Ifølge Elling52 kan regnskabsinformation ud fra en teoretisk synsvinkel opfattes som et 

økonomisk gode parallelt med andre varer og tjenester, der er underlagt 

markedskræfterne med udbud og efterspørgsel og agentteori som princip. Ifølge disse 

                                                 
52 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten - teori og regulering. s. 53 



  Side 81 af 116 

teorier er der muligheder for at overlade regnskabsproduktionen til de frie 

markedskræfter. Som argument for denne synsvinkel anføres, at revisions- og 

regnskabsprofession eksisterede langt før der kom lovkrav omkring udarbejdelse af 

regnskaber og revision. Hermed er der argumenteret for, at man før i tiden praktiserede 

markedsløsninger omkring regnskabsinformation og revisionsydelser, og dermed, at 

det også praktisk har kunnet lade sig gøre53.  

 

Ved markedsløsning vil udarbejdelse af årsrapporter ikke være en pligt, men i 

udgangspunktet være frivilligt for virksomheden. Såfremt nogen efterspørger 

information, og er villig at betale for frembringelsen, vil udarbejdelse finde sted. 

Fordelene kan karakteriseres som følgende: 

 

• Overproduktion af information undgås => lavere omkostninger for producent 

• Højere grad af brugertilpassede produkter 

• Mere dynamisk regnskabspraksis 

 

Der argumenteres med forskellige incitamenter for produktion af ekstern 

regnskabsinformation. 

 

• Kontraktmæssige incitamenter til produktion af regnskabsinformation 

• Markedsbaserede incitamenter til produktion af eksterne regnskaber 

 

Kontraktmæssige incitamenter tager udgangspunkt i, at information sælges på 

baggrund af kontrakter. Hermed er det kun mellem kontraktparterne, at 

informationerne udveksles, og derfor kan dette principielt ikke anvendes alene som 

løsningsmodel, idet adgang til information vil være differentieret. Derudover ville det 

være meget omstændeligt set ud fra et praktisk synspunkt, idet der ville være mange 

kontrakter for den enkelte virksomhed. 

 

Det næste incitament - det markedsbaserede, følger agentteorien. Denne teori erkender, 

at der som før omtalt er informationsasymmetri mellem principalen, som er ejerne og 

agenten, som er ledelsen, og at det kan tænkes, at agent og principal har modsatrettede 

interesser. Da der er risiko for Moral Hazard, dvs. at ledelsen benytter asymmetri i 

                                                 
53 Tonny Stenheim og Leiv Blakstad 2007. Regnskabsregulering – Offentlig regulering eller 
markedsløsning.  Magma: Tidskrift for økonomi og ledelse 10. årgang, nr. 6 
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information for egen vinding, har principalen to muligheder. Principalen kan vælge 

imellem at indføre omfattende kontrol af, hvad ledelsen foretager sig, eller at indføre 

incentivsystemer for ledelsen i f.eks. i form af bonusser ved opnåelse af specifikke 

mål. Ved incentivsystemer skal man dog sikre sig, at ledelsen arbejder for at 

maksimere ejernes formue, og ikke egen formue (bonusudbetaling). Ifølge agenteorien 

vil ledelsen have et incitament til at forhindre, at ejerne indfører dyre kontrolløsninger 

for at kontrollere ledelsens adfærd. Baggrunden for incitamentet er at omkostningerne 

forbundet med kontrol nødvendigvis vil reducere virksomhedens resultat, og dermed 

ledelsens udbytte af incitamentssystemerne. Hermed vil ledelsen i sin adfærd undgå at 

komme i konflikt med ejerne. På baggrund af dette, og ud fra at ledelser også 

bedømmes på baggrund af, hvordan de formidler information til dens ejere, vil 

virksomheden forsyne ejerne med informative regnskaber54. 

 

I lyset af finanskrisen har der været en del kritik omkring incentivsystemer i det hele 

taget, da ledelser, og andre der er i stand til at påvirke interessenters ressourceforbrug, 

netop har arbejdet for egen vinding på bekostning af aktionærerne og de øvrige 

interessenter. I takt med det øgede antal betalingsstandsninger og konkurser, vil der 

sandsynligvis komme flere afsløringer af denne karakter.  

 

 
9.1.1 Kritikpunkter af ren markedsløsning 

 

Regnskaber er et kollektivt gode – Private goder og tjenester er kendetegnet ved 

rivalisering og ekskludering, imens offentlige goder er ikke-rivaliserende og ikke-

ekskluderende55. Med andre ord påvirker nytten, som en bruger har af godet, ikke en 

andens brugers nytte. Materielle goder, som f.eks. mad kan ikke spises flere gange, 

men et regnskab kan læses flere gange, når det først er udarbejdet. Samtlige af 

begrebsrammens omfattede brugere kan således bruge regnskabet på lige fod, når det 

er et kollektiv gode. Dette ville ikke være tilfældet ved fuldkommen markedsløsning, 

hvor kun de brugere, der er villige til at betale en tilfredsstillende pris, ville få 

oplysninger. Der ville således ske en ekskludering af brugere, der havde 

informationsbehov, men som ikke var villige til at betale. For den enkelte virksomhed 

kan det være hensigtsmæssigt at ekskludere enkelte brugere, men på samfundsniveau 

                                                 
54 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering. s. 56 
55 Tonny Stenheim og Leiv Blakstad 2007. Regnskabsregulering – Offentlig regulering eller 
markedsløsning.  Magma: Tidskrift for økonomi og ledelse 10. årgang, nr. 6 
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er det en fordel, at alle brugere har ens adgang, bl.a. af hensyn til konkurrenceforhold 

m.v. På nuværende tidspunkt er det virksomhederne, der afholder omkostningerne til 

udarbejdelse af regnskabet, som de ifølge loven er påkrævet.  Det er med andre ord 

omkostningsfrit for interessenter at fastholde, at udarbejdelse af årsregnskab med hertil 

hørende revision og offentliggørelse er af stor betydning. Det er i endnu større grad 

gældende for revisionsbranchen, som må siges at have økonomisk interesse i at 

fastholde så strenge lovkrav som muligt omkring regnskabsaflæggelse. 

 

Virksomheden er monopoludbyder af regnskabsinformation – Virksomheden har 

monopol på udbuddet af egen regnskabsinformation, idet den er unik. Dvs. 

informationen kan i princippet sælges til monopolpriser, som ifølge teorien vil være 

for høje. Ifølge Elling, vil det være mere omkostningseffektivt for samfundet at lade 

alle betale for de samme oplysninger. 

 

”The adverse selection problem” – Som tidligere omtalt er der 

informationsasymmetri mellem ledelsen og regnskabsbrugerne, og ledelsen har 

mulighed for at bruge denne efter egen fordel. Uden formelle regelsæt er det nemmere 

for ledelsen at opretholde informationsgabet. Dette kunne gøre sig gældende i 

insiderhandel eller ved at tilbageholde information, der kunne tænkes at have 

indflydelse på regnskabsbrugernes ressourceallokering, for at opretholde en kunstig 

høj markedspris for virksomheden eller selve ledelsen56. 

 

Fordelingspolitiske hensyn – På baggrund af ekskluderingen af brugere, alt efter hvor 

meget de har været villige til at betale, vil der ske en favorisering af enkelte brugere på 

bekostning af andre. Dette vil medføre, at en række fordelingspolitiske og etiske 

hensyn vil blive tilsidesat. På denne baggrund har man valgt at gribe ind i de frie 

markedskræfter, for at sikre lige adgang for alle brugere57. 

 

 

                                                 
56 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering. s. 59. 
57 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering. s. 59. 
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9.1.2 Modificeret markedsløsning 

 

Som eksempel på modificeret markedsløsning kan nævnes de personlige 

virksomheders valgfrihed omkring aflæggelse af eksterne regnskaber. Såfremt en 

personlig virksomhed eller andre virksomheder, der er omfattet af ÅRL´s 

regnskabsklasse A vælger at udarbejde et årsregnskab og bekendtgøre det for 

omverdenen, skal virksomheden i sin udarbejdelse følge bestemmelserne for klasse A 

virksomheder. Det samme gælder for revisionspligten. Såfremt en virksomhed 

fravælger revision, så er det dens frie valg. 

 

 

9.1.3 Hvad er den mest hensigtsmæssige tilstand? 

 

På baggrund af vores analyse af de færøske virksomheders størrelsesfordeling, er det 

vores opfattelse, at det store dominerende segment af små B-virksomheder, producerer 

langt flere oplysninger, og bruger unødvendigt mange penge på at leve op til ÅRL´s 

krav for B-virksomheder set isoleret ud fra hovedbrugernes synspunkt. Ejeren, der 

typisk leder virksomheder af denne art, og banken der i forvejen har alle oplysninger 

har fået deres informationsbehov tilgodeset ved det kendskab de i forvejen har til 

virksomheden. Med udgangspunkt i dette forenklede billede kunne markedsløsning 

tages i anvendelse, men vi lever jo ikke i en forenklet verden, og der er adskillige 

andre interessenter, hvis behov hermed ikke ville blive tilgodeset. 

 

Fuldkommen markedsløsning ville forværre informationsasymmetrien. Hvordan skal 

forholdet være mellem lovregulering og markedsregulering være? Mere lovpligtig 

regulering medfører højere omkostninger, og mere markedsregulering medfører at 

asymmetrien vedrørende virksomhedsinformation bliver endnu skævere. Vi mener 

desuden, at sammenligningen af regnskabsinformation med et almindeligt gode er en 

meget teoretisk betragtning, som ikke ville fungere i praksis i dagens samfund. Der 

ville således næppe opstå et velfungerende og åbent markedsplads for 

regnskabsinformation til alle tænkelige brugere.  
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9.1.4 Erfaringer frivilligt valg af revision – inspiration til frivillig 

regnskabsaflæggelse 

 
Formålet med dette afsnit er, som det fremgår af overskriften, at undersøge, hvordan 

virksomheder handler, når de har mulighed for frivilligt at kunne vælge, hvor mange 

administrative byrder de ønsker at påtage sig i forbindelse med regnskabsaflæggelse. 

Det kan give et fingerpeg omkring virksomheders reaktion på frivillig 

regnskabsaflæggelse. 

 

Vi har valgt at undersøge, hvordan virksomheder i Danmark har reageret på 

muligheden for at fravælge revision. Efter den gamle ÅRL var det ikke muligt for 

selskaber at fravælge revision, og da den nye ÅRL er gældende fra 1. januar 2008 har 

vi ikke de store erfaringer her med fravalg af revision. Derfor baseres gennemgangen 

på erfaringer i andre lande, herunder Danmark. 

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i 2005 bl.a. undersøgt, hvilken holdning B 

virksomheder har til revisionspligt, og denne undersøgelse viser, at kun 29 % svarer 

nej til at revisionspligten skal afskaffes eller lempes. Det er interessant at se, at jo 

større virksomheden er (ud fra omsætningen) jo mere positivt er de indstillet overfor at 

bibeholde revisionspligten uændret. 11 % af selskaberne svarede, at de ville fravælge 

revision, hvis de blev stillet overfor et valg, og 49 % ville nøjes med en mindre 

omfattende kontrol. Denne undersøgelse blev som bekendt foretaget før 

virksomhederne kunne fravælge revision. En undersøgelse foretaget i foråret 2007 

viste, at 6 % havde fravalgt revision, det første år efter, at det blev muligt. 28 % vidste 

ikke, at det var en mulighed58. 

 

En undersøgelse foretaget i UK59 viste, at et stort flertal af de små og mellemstore 

virksomheder ser fordele i frivilligt at offentliggøre fulde regnskaber og/eller frivilligt 

at lade dem revidere. Som det fremgår af afsnittet omkring revision længere fremme 

har UK sammen med Holland og Tyskland de højeste grænser i EU for fravalg af 

revision. I UK kan nogle selskaber nøjes med at indlevere et sammendraget regnskab, 

såfremt de følger Financial Reporting Standard for Smaller Entities (FRSSE), og 

følgende figur viser fordelingen af offentliggjorte regnskaber for 2006. 

                                                 
58 Allan Madsen, Regin Mittún Petersen 2007. Fastholdes eller fravælges revisionen. Inspi 2007, nr. 11 
59 Jill Collis 2008 Views of the directors of SME’s in the UK on financial reporting requirements in a 
changing regulatory environment. Kingston University 
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Figur 10 - Kilde: Views of the directors of SME’s in the UK on financial reporting requirements in a 
changing regulatory environment – December 2008 (Jill Collis – Kingston University)  
 

Det var allerede i 1994, at muligheden for fravalg af revision blev introduceret i UK, 

hvor virksomheder under en vis størrelse kunne fravælge revision, dog med en 

minoritetsbeskyttelse, hvor aktionærer, som ejede mindst 10 %, kunne fremsætte krav 

om revision. I 2006 fravalgte 61 % af virksomhederne revision, 32 % valgte at lade 

regnskabet revidere, fordi de syntes der var fordele forbundet hermed mens 7 % valgte 

revision, fordi de var tæt på grænseværdierne.  

 

Der er således forskelle mellem Danmark og UK omkring frivillige valg, da 

virksomhederne i UK ifølge Jill Collis’s undersøgelse er mere tilbøjelige at benytte sig 

af muligheden for fravalg af revision. En forklaring på forskellen kunne være, at det 

har været muligt at fravælge revision i UK helt siden 1994, mens det først blev muligt i 

Danmark fra 2006. 

 

 

9.2 Valg af virksomhedsform 

 

Da valg af virksomhedsform sikkert kunne være en selvstændig afhandling, afgrænser 

vi os til kun at se nærmere på de væsentlige forskelle mellem 

enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber og anpartsselskaber. Vi vurderer også, at 

det er disse virksomhedsformer, som er det mest almindelige valg for en eller flere 

iværksættere, samt at det er to yderpunkter i forhold til regnskabsregulering. 

Derudover vil de størrelsesmæssigt i mange tilfælde ligne hinanden. Følgende tabel 

viser forskellige selskabsformer: 
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Virksomhedsform Hæftelse Kapital Regnskab 
Enkeltmandsvirksomhed Personlig og ubegrænset Ingen Skatteregnskab 
Interessentskab Solidarisk, personlig og 

ubegrænset 
Ingen Skatteregnskab 

ÅRL, hvis alle deltagere er 
selskaber med begrænset hæftelse 

Kommanditselskab Komplementarer: Solidarisk, 
personligt og ubegrænset 
Kommanditister: Begrænset60 

Ingen Skatteregnskab 
ÅRL, hvis alle deltagere er 
selskaber med begrænset hæftelse 

Partnerselskab Komplementarer: Solidarisk, 
personligt og ubegrænset 
Kommanditister: 
Begrænset60 

Fast 
kapital 

Skatteregnskab 
ÅRL 

Anpartsselskab Begrænset Mindst 
125.00
0 

Skatteregnskab 
ÅRL 

Aktieselskab Begrænset Mindst 
500.00
0 

Skatteregnskab 
ÅRL 

 
 

9.2.1 Forskellige krav til forskellige virksomhedsformer 

 

Samtidig med, at flere virksomheder er underlagt lovgivningskrav i forbindelse med 

regnskabsaflæggelse, og alle som har interesse heri, kan se regnskabsoplysningerne, er 

der en anden gruppe virksomheder, der ikke er underlagt de samme lovkrav, og som 

ikke ud fra lovkrav behøver at eksponere sig selv i regnskabsmæssig henseende. Med 

andre ord er situation den, at der fra lovgivers side pålægges en gruppe virksomheder 

større byrder, mens en anden gruppe kan nøjes med at opfylde nogle mindre 

vidtrækkende krav, selvom de har sammenfaldende aktiviteter. 

 

Det giver anledning til at diskutere, hvorfor samfundet p.t. kan leve med ikke at have 

så mange informationer omkring en del af erhvervslivet, mens en anden del af 

erhvervslivet i kraft af lovgivning er underlagt at offentliggøre et revideret 

årsregnskab.  

 

Der er større krav til et anpartsselskab/aktieselskab end der er til et firma o.l. Følgende 

tabel viser nogle af de forskelle i lovkrav, som er mellem et anpartsselskab og en 

personlig virksomhed. Som følge af afgrænsningen omtales skattemæssige forskelle 

ikke. For god ordens skyld skal dog nævnes, at virksomhedsordningen, som bruges i 

Danmark, ikke findes på Færøerne. 

 
                                                 
60 Hvis alle komplementarer er selskaber med begrænset hæftelse, er der dog reelt tale om begrænset 
hæftelse 
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Anpartsselskab/aktieselskab Personlig virksomhed, I/S 

Udarbejde regnskab efter klasse B krav Udarbejde skatteregnskab, ikke tvunget 

at følge ÅRL 

Revision af regnskab (jf. dog ÅRL § 135) Ikke krav om revision 

Offentliggørelse af regnskab Ingen offentliggørelse 

Kan udtages til kontrol af 

registreringsmyndighed 

Er ikke under kontrol af 

registreringsmyndighederne 

Kræver indskudskapital Ingen krav om indskudskapital 

Ulovligt at hæve penge fra virksomhedens 

konti (aktionærlån) 

Kan hæve penge fra virksomhedens 

konti 

Begrænset hæftelse Personlig og ubegrænset hæftelse 

 

For at illustrere forskellen har vi opstillet følgende simple eksempel: 

 

Eksempel 

To købmænd har hver sin butik i en by. Begge virksomheder er af samme størrelse og 

kan ifølge deres regnskabstal klassificeres som mikrovirksomheder – men er dog ikke 

under grænserne i § 135 i ÅRL. Den ene købmand driver forretning gennem et 

anpartsselskab, mens den anden har et personligt drevet firma. Begge virksomheder 

går konkurs på et tidspunkt. Ejeren af selskabet mister sin indskudskapital på 125.000 

DKK, men bliver herudover ikke personligt berørt økonomisk af konkursen. 

Konkursboet klarer kun at dække en uvæsentlig del af de simple krav. Ejeren af 

firmaet hæfter personligt og ubegrænset og det ender med, at hans bolig bliver sat på 

tvangsauktion, og overskuddet fra salget dækker alle de økonomiske krav. 

 

Vi har før konkluderet, at de primære regnskabsbrugere for små virksomheder er 

långivere, ejere, skattemyndigheder og til dels kreditorer. Regnskabsbrugerne til de to 

købmænds regnskaber må under alle omstændigheder antages at være de samme 

uanset virksomhedsform, men det er kun selskabet, som er underlagt reglerne i 

årsregnskabsloven, og som derfor skal udarbejde et årsregnskab efter reglerne for 

klasse B samt lade sit årsregnskab revidere og offentliggøre. Den anden købmand kan 

nøjes med at opstille et urevideret skatteregnskab, og er ikke underlagt lovkrav 

omkring offentliggørelse af regnskabet. Der er således asymmetri i forhold til 

regnskabslovgivning, og selskabet har alt andet lige større administrative byrder end 

firmaet. 
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I eksemplet ovenfor bliver alle krav i firmaet dækket, da ejeren hæfter personligt og 

ubegrænset, mens det kun er en mindre del af kravene i selskabet, som bliver dækket. I 

forhold til selskabet kunne regnskabsbrugerne have fået en mistanke om, at det gik ned 

ad bakke ved at kigge på selskabets regnskaber. Det samme ville ikke være muligt for 

firmaet, men den ubegrænsede hæftelse kan til dels kompensere herfor. Det er dog 

langt fra sikkert, at den personlige sikkerhed vil være nok til at dække kravene, det 

kommer an på ejerens økonomiske situation også i fremtiden. 

 

Det er især i forbindelse med konkurs, at den juridiske virksomhedsform har 

betydning, da der alt andet lige er begrænsede midler til dækning af krav i et 

anpartsselskab, såfremt aktionæren ikke har stillet personlig sikkerhed. Ejeren af et 

firma kan i forbindelse med konkurs risikere at miste alt. Ejeren af et aktieselskab har 

en større personlig sikkerhed end ejeren af et firma, og prisen for denne sikkerhed er 

flere lovkrav, og heraf afledte administrative byrder. 

 

I og med at personligt drevne virksomheder også indgår i en koalitionsmodel af 

interessenter, vil der naturligvis være interessenter, som har informationsbehov 

vedrørende virksomhedens regnskabsdata m.v. Som nævnt indebærer den juridiske 

virksomhedsform imidlertid, at disse interessenter ikke i kraft af loven får dækket sine 

informationsbehov. Vi har argumenteret for, at de primære brugere er ejere, banken og 

til dels skattemyndighederne, og disse vil i princippet, som følge af magtbalancen, 

have adgang til al fornøden information. Øvrige mere perifere interessenter, som f.eks. 

kunder, har ikke lignende position overfor virksomheden, og er dermed i princippet 

ekskluderet fra regnskabsinformation. For den enkelte virksomhed kan det være 

hensigtsmæssigt at ekskludere enkelte brugere, men på samfundsniveau er det en 

fordel, at alle brugere har ens adgang, bl.a. af hensyn til konkurrenceforhold m.v. 

 

Der er ikke foretaget undersøgelser på Færøerne, omkring hvor mange firmaer er i 

forhold til selskaber, men tal fra Danmark viser, at der i antal er omkring 62 % 

virksomheder med ubegrænset ansvar og omkring 30 % virksomheder i selskabsform. 

For antal heltidsbeskæftigede er omkring 8 % i virksomheder med ubegrænset ansvar 

og 52 % i virksomheder i selskabsform61. 

 

                                                 
61 Kilde: Danmarks Statistik (tal for 2006) 
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Som følge af forskellen i hæftelsen kan det ikke være andet end rimeligt, at et selskab 

med begrænset hæftelse er underlagt flere krav end en virksomhed, hvor ejeren/ejerne 

har personlig og ubegrænset hæftelse. I en engelsk undersøgelse blev der undersøgt, 

hvilke faktorer påvirkede regnskabsindlevering, og her var 58 % af virksomhederne 

enige i udsagnet ”At vise årsregnskabet er prisen for at have en virksomhed med 

begrænset hæftelse”. 34 % var uenige i udsagnet mens 8 % ikke vidste62. På den anden 

side er formålet med lempelser at skabe dynamik i erhvervslivet, og de små selskaber 

har som før nævnt stor betydning for erhvervslivet. Som nævnt i afsnittet 8.2.2 

stammer den største del af virksomheders administrative byrder fra 

regnskabsregulering. 

 

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport om revisionspligten for B-virksomheder fra 

2005 anføres, at den begrænsede hæftelse i de fleste tilfælde er illusorisk. Rapporten 

viser, at der i 67 % af virksomhederne er stillet personlig kaution, og det er især 

gældende for de helt små virksomheder. Det fremgår endvidere af undersøgelse, at 

banker overordnet set ikke skelner mellem selskaber og personligt ejede virksomheder 

i deres kreditvurdering, og de kræver ofte personlig sikkerhedsstillelse, især for de 

mindre selskaber.  

 

 

9.3 Potentielle lempelsesmuligheder for mikroselskaber 

 

Selvom mikroselskaber bliver fritaget for at følge reglerne i 4. direktiv, ville det stadig 

være nødvendigt at udarbejde en eller anden form for regnskab, om ikke andet så til 

skattemæssige formål. Forfatternes erfaring er, at det i de fleste tilfælde er revisor som 

udarbejder årsregnskabet for de små selskaber på Færøerne, og det er også i 

overensstemmelse med den danske undersøgelse, som er nævnt i foregående afsnit.  

 

Det vil sige, at det ikke uden videre ville være muligt at fjerne denne administrative 

byrde, fordi hvis det ikke er revisor, som udfører dette arbejde, så vil det bare være en 

anden som skal gøre det. En revisor må formodes at være ekspert i at udarbejde et 

årsregnskab og at have et indgående kendskab til årsregnskabslovens krav. Denne 

kompetence kan ikke forventes at findes ude i selskaberne, og for en person, som ikke 

                                                 
62 Jill Collis 2008. Views of the directors of SMEs in the UK on financial requirements in a changing 
regulatory environment. Kingston University 
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er erfaren i at læse lovtekster, kan det virke som en uoverskuelig affære at skulle sætte 

sig ind i årsregnskabslovens krav samt regnskabsvejledning for mindre virksomheder. 

 

Afhandlingens formål er ikke at udarbejde et nyt lovforslag for mikrovirksomheder, 

men tager i stedet udgangspunkt i potentielle lempelsesmuligheder indenfor aktuelle 

lovkrav for mikrovirksomheder. Som supplement til dette vil andre forhold blive 

inddraget, som muliggør en reduktion af administrative byrder.  

 

 

9.3.1 Lempelser af klasse B krav for mikroselskaber 

 

Såfremt det retvisende billede skal bibeholdes, til gavn for regnskabsbrugeren, kan det, 

set ud fra et regnskabsfagligt synspunkt, være svært at få øje på signifikante 

lempelsesmuligheder.  

 

Vi vurderer dog, at når der fra EU’s side lægges op til fritagelse for regnskabspligt 

efter regnskabsdirektiverne, så er målsætningen, at lempelserne skal have den 

virkning, at virksomhederne rent faktisk er i stand til at leve op til kravene i lovteksten 

ved hjælp af basal kundskab til bogholderi og regnskab. Det skal således ikke være 

nødvendigt at købe regnskabsfaglig assistance fra specialister, hvilket i forhold til 

mikrovirksomheders størrelse kan medføre en væsentlig omkostning. 

 

For at opnå reelle lempelser, er det derfor en forudsætning, at årsregnskabsloven 

forenkles, idet regelsættet for B-virksomheder, for ikke-regnskabskyndige, kan synes 

komplekst, på trods af man i Danmark har foretaget adskillige lempelser siden lovens 

oprindelse i 2001. Ved udarbejdelse af det tekniske regelsæt vil det således være 

nødvendigt at foretage en række tekniske ændringer på alle områder, hvor det 

vurderes, at mikrovirksomhederne vil have problemer ved udarbejdelse af regnskabet. 

Såfremt der lempes på nogle tekniske krav, imens andre bibeholdes, vil virksomheden 

være i en status quo situation, idet den bliver tvunget til at opsøge hjælp for at 

overholde lovkravet på trods af de øvrige foretagne lempelser. I disse tilfælde vil det 

være tvivlsomt, hvorvidt de øvrige lempelser vil have den ønskede effekt. 

 

Lempelser af omtalte karakter vil uundgåeligt, ud fra et regnskabsfagligt synspunkt, 

have som konsekvens, at regnskabets retvisende billede vil blive påvirket i negativ 
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retning. Men ud fra de enkelte små virksomheder og disses begrænsede 

interessentskare, som i øvrigt ifølge vores argumentation, er velinformerede, er det 

vores vurdering, at for at opnå ovenstående målsætning, er det nødvendigt at 

lempe/ændre følgende B-klasse krav: 

 

1. Ingen krav om indregning af afledte finansielle instrumenter 

2. Gæld til nominel værdi 

3. Finansielle aktiver til kostpris 

4. Ledelsesberetning 

5. Regnskabsmæssig behandling af udskudt skat 

 

I det følgende kommer en nærmere gennemgang af ovenstående punkter 1 – 5. 

 

 

9.3.1.1 Afledte finansielle instrumenter 

 

Afledte finansielle instrumenter er i takt med udviklingen på kapitalmarkederne blevet 

mere og mere udbredt. Da området er komplekst, stiller det forholdsvis store krav til 

virksomhederne som regnskabsproducent, men også til brugerne, da det kan være 

svært at gennemskue. Især iblandt større virksomheder, med handel på tværs af 

landegrænser, er det almindeligt at anvende finansielle instrumenter til 

risikoafdækning, imens det er knap så almindeligt for små virksomheder, og især 

mikrovirksomheder, som dette afsnit vedrører. 

 

Virksomheden kan som nævnt, såfremt den ønsker at eliminere eller reducere sine 

økonomiske risici, tage sikringsinstrumenter i anvendelse, som i regnskabsteknisk 

sammenhæng benævnes afledte finansielle instrumenter. Et almindeligt eksempel 

herpå er, at virksomheden vælger at afdække risici for kurstab på virksomhedens 

fordringer i fremmed valuta. 

 

Afledte finansielle instrumenter skal måles til handelsværdi efter den nye ÅRL § 37. I 

tilfælde, hvor der ikke er et velfungerende marked for aktivet eller forpligtelsen, findes 

dagsværdien ud fra markedets salgsværdier på aktivets eller forpligtelsens enkelte 

bestanddele, hvis der eksisterer et velfungerende marked for bestanddelene. Eksisterer 

der heller ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, skal dagsværdien så vidt 
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muligt opgøres til en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den for aktivet eller 

forpligtelsen relevante kapitalværdi, hvis denne kan beregnes ved hjælp af 

veldokumenterede værdiansættelsesmodeller og –teknikker. Såfremt dette heller ikke 

er muligt, faldes der tilbage på kostprisen. For finansielle aktiver og forpligtelser vil 

der dog stort set altid kunne opgøres en pålidelig dagsværdi63. Værdireguleringer af 

afledte finansielle instrumenter skal, med visse undtagelser, føres over 

resultatopgørelsen64 

 

Såfremt et afledt finansielt instrument anvendes til sikring af størrelsen af en forventet 

fremtidig pengestrøm, opstår en asymmetri, da den forventede fremtidige transaktion 

naturligvis ikke er indregnet i resultatopgørelsen. Der kan f.eks. være tale om sikring 

af valutakurs af en forventet omsætning i fremmed valuta. Som konsekvens heraf skal 

kursreguleringer på sådanne afledte finansielle instrumenter ikke indregnes i 

resultatopgørelsen, men skal istedet indregnes direkte på egenkapitalen, indtil den 

sikrede transaktion realiseres. Ifølge den gamle ÅRL indeholder balancen ikke afledte 

finansielle instrumenter, men der skal noteoplyses herom, og dette kunne danne 

grundlag for reglerne fremover. 

 

På trods af, at afledte finansielle instrumenter kan øve væsentlig indflydelse på 

virksomhedernes økonomiske stilling, og indregning dermed kan være til nytte for 

regnskabsbrugerne, er det vores vurdering, ud fra en cost/benefit betragtning, at 

mikrovirksomheder bør fritages for indregning med hensyn til lempelser af 

administrative byrder, da det som beskrevet ovenfor er en kompliceret proces at 

foretage målingen. 

 

Som forsvar for at beholde bestemmelsen kan anføres, at det må formodes, at når en 

virksomhed indgår denne slags forholdsmæssige komplekse transaktioner, så besidder 

virksomheden højt sandsyndligt den nødvendige ekspertise for lovopfyldelsen. I 

sådanne tilfælde kan det ikke anses som specielt byrdefuldt at følge bestemmelsen. 

 

 

                                                 
63 PriceWaterhouseCoopers 2001. Den nye ÅRL for små virksomheder 
64 Jens O. Elling 2002. Årsrapporten – teori og regulering. s. 219 
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9.3.1.2. Gæld til nominel værdi 

 

Efter gældende regler skal 

forpligtelser indregnes til 

dagsværdi eller amortiseret 

kostpris, se figur til højre65. 

Ved første indregning skal der 

indregnes til kostpris. 

Finansielle forpligtelser er defineret i bilag 1C til årsregnskabsloven, og indregning til 

amortiseret kostpris er langt den hyppigste indregningsform. Alle værdireguleringer 

skal indregnes i resultatopgørelsen. Brug af amortiseret kostpris indebærer kort sagt, at 

kurstab og andre lignende omkostninger, der opstår på tidspunktet for påtegnelsen af 

forpligtelsen, vil skulle udgiftsføres over besiddelsesperioden66. Da brug af amortiseret 

kostpris indebærer en løbende regulering, er det en mere byrdefuld procedure end 

indregning til nominel værdi. Amortiseret kostpris er også et indviklet begreb for 

personer uden regnskabsfaglig uddannelse og erfaring, og det kan ikke forventes, at 

denne indsigt findes ude i virksomhederne. Det er vores vurdering, at indregning af 

gæld til amortiseret kostpris ikke påvirker de små virksomheders regnskabsbrugere i 

en sådan grad, at det retfærdiggør et krav herom. 

 

 

9.3.1.3. Finansielle aktiver 

 

Finansielle aktiver findes både under anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Efter ÅRL 

§ 37 skal der i første omgang indregnes til kostpris. Aktiver, hvor hensigten ikke er at 

beholde til udløb, skal løbende opgøres til dagsværdi, mens aktiver, som hensigten er 

at beholde til udløb, skal indregnes til amortiseret kostpris. Efter de gamle regler skulle 

finansielle aktiver indregnes til kostpris med pligt til nedskrivning til 

nettorealisationsværdi. Der var også mulighed for opskrivning til nytteværdi. Set fra 

virksomhedens perspektiv er det en meget enklere procedure at indregne til kostpris og 

ved behov foretage nedskrivninger, og derfor finder vi den gamle bestemmelse mere 

hensigtsmæssig set i et lempelses perspektiv. 

 

                                                 
65 KPMG 2004. Dansk regnskabspraksis 2004 
66 PriceWaterhouseCoopers 2001. Den nye årsregnskabslov for små virksomheder 
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9.3.1.4 Ledelsesberetningen 

 

Efter de nye regler i lovforslaget fra 6. marts 2009 skal B selskaber udarbejde 

ledelsesberetning, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og 

økonomiske forhold, jf. § 77. En mulighed kunne være helt at fritage B selskaber for at 

udarbejde ledelsesberetning. Da det må antages, at de primære regnskabsbrugere til de 

små virksomheder i forvejen har den mest relevante information, burde det ikke være 

den store ulempe for regnskabsbrugerne. Det er dog vores vurdering, at det efter de 

nuværende regler kan være risiko for, at subjektivitet kan påvirke, hvorvidt 

virksomheder opfatter det som et krav eller ej. 

 

 

9.3.1.5 Hensættelse til udskudt skat 

 

Ifølge ÅRL § 47, stk. 1, er det et krav, at udskudt skat skal indregnes. Udskudte 

skatteaktiver skal alene indregnes med den værdi, som de kan forventes at kunne 

realiseres til. 

 

Kravet om hensættelse til udskudt skat er i overensstemmelse med den værdibaserede 

regnskabsteori, og det er vores opfattelse, at regnskabet ved indregning af udskudt skat 

giver et mere retvisende billede af virksomhedens værdi på balancetidspunktet. Det 

ville således i udgangspunktet være en ulempe for regnskabsbrugeren idet 

kvalitetskravene jf. begrebsrammen ikke tilgodeses, såfremt der ikke hensættes til 

udskudt skat.  

 

At foretage hensættelser til udskudt skat forudsætter derimod et rimeligt bekendtskab 

til de permanente og midlertidige afvigelser, der er imellem skatteregnskabet og 

årsregnskabet. Regnskabskundskabet i de små virksomheder er i mange tilfælde på et 

meget beskedent niveau, og udskudt skat kan for mange fremstå ret abstrakt. På denne 

baggrund, må kravet om hensættelse af udskudt skat, anses som byrdefuldt for små 

virksomheder. Udskudt skat er et område, som alle virksomheder i større eller mindre 

grad er nødt til at foretage beregning på, i modsætning til f.eks. afledte finansielle 

instrumenter, som er noget virksomheden aktivt anskaffer sig. 
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Virksomhederne er derfor, såfremt de skal overholde loven, nødsaget at anskaffe sig 

viden om udskudt skat, og dermed vil det være tvivlsomt, hvilken virkning de øvrige 

lempelser, som vi har nævnt, vil have på de samlede omkostninger vedrørende 

regnskabskrav. Loven kan på dette grundlag heller ikke indeholde krav om at oplyse 

om udskudt skat, da dette vil kræve en udregning af den udskudte skat, og dermed er 

man tilbage i samme situation. 

 

På trods af at undladelse af udskudt skat vil påvirke det retvisende billede, er det vores 

opfattelse, at mikrovirksomhedernes brugere, i mindre grad vil være påvirket i negativ 

retning ved at afskaffe kravene om hensættelse til udskudt skat. Banken har i 

princippet alle oplysninger om virksomhen, og skattemyndigherne har naturligvis ikke 

interesse i den tekniske hensættelse til udskudt skat. Vi har argumenteret for at de små 

virksomheder i de fleste tilfælde ikke besidder regnskabskompetencer. Det samme vil 

gælde for ejerne, da det også typisk forekommer personssammenfald mellem ejere og 

direktører i små virksomheder, jf. bl.a. Erhverv- og Selskabsstyrelsens undersøgelse 

fra 2005 omkring revisionspligten i B virksomheder. Andre ejere, der ikke er 

professionelle investorer, vil typisk heller ikke have forståelse for udskudt skat. 

 

 

9.3.1.6 Noter 

 

Notekravene i regnskabsdirektiverne har været underlagt en del kritik af 

repræsentanter fra de små- og mellemstore virksomheder, idet det anføres, at dette 

pålægger virksomhederne administrative byrder uden at skabe værdi for 

regnskabsbrugerne67. Derimod fremføres af forskellige brugere, at noterne i mange 

tilfælde har større værdi end informationer i resultatopgørelsen eller balancen. Der 

argumenteres bl.a. med, at noterne forklarer og uddyber posterne i resultatopgørelsen 

og balancen. På denne baggrund er det vores opfattelse, at loven bør tilpasses således 

for mikrovirksomheder, at i tilfælde, hvor det kan have indflydelse på brugerens 

beslutning omkring placering af ressourcer, skal det være et notekrav. En anden 

mulighed kunne være, i lighed med gældende regler for ledelsesberetningen, at have 

notekrav til de poster, hvor det vurderes som væsentlig for regnskabsbrugeren at 

medtage, men her er der også risiko for fejlvurderinger som følge af subjektivitet. 

                                                 
67 Working document of the commission services (DG Internal Market). Consultation Paper on Review 
of the Accounting Directives. 26. februar 2009 
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9.3.1.7 Andre byrdefulde bestemmelser 

 

Udover de forhold som er nævnt i foregående afsnit er der en række andre forhold som 

ifølge forfatternes erfaringer i revisionsbranchen udgør store udfordringer blandt de 

små virksomheders regnskabspersonale i praksis. Det drejer sig om følgende forhold: 

 

• Regnskabsmæssige afskrivninger, nedskrivninger, opskrivninger 

• Sondring mellem kort- og langfristet gæld 

• Opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning 

• Sondring mellem hensættelser mod tab og afskrivning på debitorer 

• Værdiansættelse af varebeholdninger 

• Regnskabsmæssig behandling af indkomstskat 

• Bevægelser på egenkapital (kontinuitet mellem regnskabsår) 

• Periodiseringer i det hele taget 

 

Set i forhold til regnskabsbrugernes behov er det vores vurdering, at der ikke kan gås 

på kompromis med korrekt opgørelse af ovennævnte forhold. Dermed vil det være 

tvivlsomt, hvorvidt det kan lade sig gøre i praksis at overføre regnskabsproduktion fra 

eksperter til virksomhederne. 

 

 

9.4 Andre forhold 

 

I foregående afsnit har vi gennemgået, hvilke tilpasninger kunne overvejes at foretage i 

gældende lov. Dette afsnit indeholder en gennemgang af andre forhold, som dels kan 

formindske de administrative byrder, dels kan overvejes kombineret med lempelse af 

krav til regnskabsaflæggelse. Det drejer sig om følgende forhold: 

 

1. Lempelse af revisionspligt 

2. Anvendelse af tekniske løsninger 

3. Inddragelse af andre end kvantitative kriterier 
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Nr. 1 og 2 kan medvirke til reduktion af de administrative byrder med eller uden andre 

lempelser, og nr. 3 kan overvejes som kombineret med lempelse af krav til 

regnskabsaflæggelse. 

 

 

9.4.1 Lempelse af revisionspligt 

 

Revision som emne falder udenfor opgavens afgrænsning, men da revision af flere 

bliver anset som en stor administrativ byrde, vurderer vi, at det er nødvendigt kort at 

berøre emnet, uden at der dog bliver tale om en uddybende diskussion. Ud fra SCM 

modellen er revision en omkostning, som opstår alene ud fra lovkrav, og hvis lovgiver 

på Færøerne ønsker at følge trenden med at lempe administrative byrder, kan revision 

være et fokusområde. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse angiver 64 % af 

virksomhederne, at udgiften til revision er en væsentlig omkostning for deres 

virksomhed, mens 27 % ikke er enige heri og 9 % ved ikke68. 

 

EU-lande har mulighed for at fritage visse selskaber for lovpligtig revision ifølge 

artikel 51 i 4. direktiv, og de fleste EU-lande har i større og mindre udstrækning 

benyttet sig af dette. Følgende figur viser grænser for revisionspligt i EU-landene. 

Tallene er fra 2005 og derfor kan der være ændringer – bl.a. fremgår Danmark med 

ingen grænser, men som bekendt er disse regler ændret i Danmark. Der er i de 

forskellige lande også supplerende betingelser i forhold til fravalg af revision bl.a. 

minoritetsbeskyttelse. 

  

                                                 
68 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2005. Rapport om revisionspligten i B selskaber 
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Figur 11 - Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, 
marts 2005 
 

Færøerne er meget mindre end selv de mindste EU-lande, men det er interessant at se, 

at selv nogle helt små EU-lande har en relativt høj tærskel for at fritage selskaber for 

lovpligtig revision – set i forhold til grænserne på Færøerne. 

 

I forbindelse med diskussion omkring indskrænkning af revisionspligten, bliver der fra 

nogle sider hævdet, at revisionspligten har stor betydning for at hindre skattesnyd, 

momssnyd, sort arbejde og andre former for kriminalitet, mens andre ikke nærer 

samme frygt for kriminalitet, bl.a. støtter Finansrådet tankerne i Erhvervs- os 

Selskabsstyrelsens rapport omkring udvidelse af grænserne for undtagelse for revision, 

og foreslår at man vurderer virkningen efter nogle år69. Finansrådet ser dog revision 

som en nødvendighed i forbindelse med kreditvurdering.  

 

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport omkring revision i B selskaber fra 2005 

præsenteres en gennemgang af forskellige former for økonomisk kriminalitet set i 

forhold til revisionens forebyggende og afdækkende effekt. Det går som en rød tråd 

gennem afsnittet omkring økonomisk kriminalitet, at revisor kun har begrænsede 

mulighed for at afsløre økonomisk kriminalitet, da de kriminelle handlinger altid vil 

forsøges skjult for revisor, og herudover bliver flere af de kriminelle handlinger udført 

i selskaber, som har så begrænset levetid, at revisor aldrig kommer i berøring med 

selskabet. Dog vurderes Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at eksistensen af lovpligtig 

                                                 
Finansrådet. Skal revisionspligt afskaffes 
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revision er kriminalitetsforebyggende, men at det er svært at vurdere i hvilken grad, da 

der ikke foreligger empiriske undersøgelser, som kan bekræfte påstanden. Herudover 

står revisor kun for 2 % af opdagelsesårsagen til besvigelser i ifølge en undersøgelse af 

dansk erhvervsliv.70 Selvom revisor kan få mistanke til kriminelle handlinger, kan det 

være svært at kunne få det bekræftet, da han ikke kan revidere sammenhænge, som 

findes udenfor klienten. Der ville næppe komme en indberetning til politiet fra revisor 

i sådanne tilfælde. Forhåbentlig er de fleste personer lovlydige borgere, og derfor er 

det relevant at overveje, hvorvidt det er fair at pålægge alle de små virksomheder 

revisionspligt, for at forhindre, at nogle muligvis kan finde på at begå økonomisk 

kriminalitet. Det ville være mere fair at forhindre økonomisk kriminalitet på anden vis, 

som ikke indebar en direkte omkostning for de lovlydige virksomheder. 

 

FSR kritiserer regeringens udsagn om, at revision er en administrativ byrde, og 

efterlyser en benefit undersøgelse71. Vi kan tilslutte os, at det er af stor betydning at 

undersøge fordelene og ikke kun fokusere på ulemperne. En undersøgelse foretaget i 

England viste, at mere end halvdelen af de virksomheder, som har fravalgt revisionen 

siden, ikke kunne påvise nogen reduktion i udgifter til ekstern regnskabsassistance72. 

Der har været meget diskuteret omkring muligheden for potentielle 

omkostningsreduktioner i forbindelse med lovpligtig revision, men kun lidt empiriske 

beviser er fremskaffet73. 

  

Som før nævnt har lovgiver på Færøerne valgt lavere grænser for at kunne fravælge 

revision, med baggrund i Færøernes begrænsede størrelse. På dette punkt er Færøerne 

altså gået imod strømmen at formindske de administrative byrder. Som også før 

konkluderet omkring virksomhedernes sammensætning, er Færøernes begrænsede 

størrelse ikke et brugbart argument i denne forbindelse. Det hindrer dog ikke, at der 

kan være andre forhold, som kunne begrunde lavere grænser. Størrelsen er bare ikke et 

af disse forhold. Det er derfor vores vurdering, at hvis lovgiver vælger at følge trenden 

med simplifikation, ville det være relevant med en diskussion omkring muligheden for 

at forhøje grænserne for fravalg af revision. 

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelse viste, at 83 % af selskaberne også køber 
                                                 
70 Betænkning nr. 1379. Rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. s. 115. 
71 FSR 2009. Revision ikke en byrde. Pressemeddelse 10. marts 2009 
72 Jill Collis 2008. Views of the directors of SMEs in the UK on financial requirements in a changing 
regulatory environment. Kingston University  
73 Jill Collis, Robin Jarvis, Len Skerrat 2004. The demand for the audit in Small Companies in the UK 
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bistand fra revisor til regnskabsopstilling, 66 % køber sig til skatteassistance og 43 % 

får anden rådgivning også. 

  

 

9.4.2 Anvendelse af tekniske løsninger 

 

Vor tids teknologiske udvikling har bl.a. ført til, at brugeren får adgang til selv at gøre 

mere og mere på nettet, f.eks. netbank, modtage regninger via mail, betale regninger 

med kreditkort over nettet, elektronisk fortoldning, elektronisk selvangivelse etc. 

Denne udvikling ses dog ikke indenfor indberetning af årsregnskaber til 

registreringsmyndighederne på Færøerne, så dette kunne være et oplagt fokusområde i 

forbindelse med at reducere administrative byrder. I denne forbindelse vil vi kort 

gennemgå, hvilke muligheder ligger i at anvende XBRL teknologien. 

 

XBRL står for eXtensible Business Reporting Language, og er en teknisk standard for 

struktureret opmærkning af finansiel information. XBRL giver mulighed for at skabe 

en ubrudt kæde fra virksomhedens bogføring til brug af regnskabsdata. Krav til f.eks. 

et årsregnskab bliver understøttet i en taksonomi, som indeholder alle de nødvendige 

elementer, f.eks. regnskabsposter, tekstfelter, datofelter m.m. Det er som regel 

myndigheder og regelsættere m.m., som udarbejder en taksonomi og stiller den gratis 

til rådighed for virksomhederne. Det er som regel gratis at læse taksonomierne, men 

hvis en virksomhed skal aktivt ind og bruge en taksonomi, koster det oftest penge74. 

En taksonomi er således en form for skabelon til f.eks. en årsrapport. Der findes en 

række standard taksonomier på nettet, som kan downloades. I Danmark kan klasse B 

selskaber anvende XBRL til indrapportering til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og der 

kan vælges mellem de 4 måder, som årsrapporten kan præsenteres på ifølge 

årsregnskabsloven. 

Anvendelse af XBRL indebærer, at data kun skal indtastes én gang og kan herefter 

genbruges til forskellige former for rapportering, f.eks. til årsrapporter, skatteforhold, 

statistik m.m. XBRL er obligatorisk at anvende i nogle lande75. For at kunne anvende 

en taksonomi er det nødvendigt med et XBRL værktøj, som brugeren så kan anvende 

til at mappe kontoplanen direkte op mod taksonomien, eller manuelt indtaste de 

oplysninger, som kræves. 

                                                 
74 www.xbrl.dk 
75 www.kpmg.dk 
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Ved at mappe selve kontoplanen direkte op mod taksonomien skal der udføres et vist 

arbejde den første gang, men herefter vil det ikke kræve det så meget arbejde. Det ville 

blive meget enklere at opstille et regnskab, da de fleste betingelser er foruddefineret i 

taksonomien. Det er dog vores vurdering, at da XBRL er en teknisk løsning, vil det 

kræve tid og penge at få det at køre korrekt første gang, samt at det offentlige skal 

afholde omkostninger til at udvikle en taksonomi. Det er dog vores vurdering, at med 

tiden ville det medføre besparelser. 

 

Som der også lægges op til, i forslaget fra EU omkring indførelse af mikroselskaber 

som selvstændig klasse, kunne disse selskabers regnskaber tage udgangspunkt i 

bogføringsloven, således at regnskabet kunne udarbejdes ud fra det afsluttede 

bogholderi. Informationen kunne således både anvendes til at indsende regnskaber til 

registreringsmyndighederne, skattemyndighederne, Hagstova Føroya (Sammenlign 

Danmarks Statistik) m.m., og det ville også betyde en reduktion i de administrative 

byrder. Herudover ville det give mulighed for andre regnskabsbrugere f.eks. banker at 

få adgang til ønskede oplysninger, eventuelt i en tilpasset rapport. 

 

Muligheden for benyttelse af elektroniske medier til regnskabsrapportering, og heraf 

følgende mulighed for ”engangs” rapportering, behandles også i consultation paper fra 

26. februar 200976. I Rambølls undersøgelse fra juli 200777 fremhæves fordelen ved i 

større grad at anvende digitale løsninger som f.eks. XBRL, og heraf følgende genbrug 

af data af de forskellige offentlige instanser, som har brug for det. Der anføres, at 

anvendelse af digitale løsninger ikke i sig selv er nogen signifikant lempelse, men den 

mulighed det giver for genbrug af data og hermed eliminering af multipel rapportering, 

er af stor værdi. 

 

Vores vurdering er dog, at anvendelse af en digital løsning ikke kun giver en fordel 

som følge af, at det giver mulighed for genbrug af data. Det giver også en stor effekt i 

forbindelse med regnskabsopstilling, da denne kan linkes direkte til kontoplanen, og 

herved kan det manuelle arbejde formindskes. Vedrørende revisionen ville det også alt 

andet lige gøre revisors arbejde lettere, da der ville være en ubrudt kæde fra 

transaktion til årsregnskab. 

                                                 
76 Working document of the commission services (DG Internal Market). Consultation Paper on Review 
of the Accounting Directives. 26. februar 2009 
77 Rambøll Management 2007. Study on administrative costs of the EU company law acquis 
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 9.4.2.1 XBRL og perioderegnskaber 

 

Regnskabsinformation er et billede af situation til et bestemt tidspunkt, og fra 

offentliggørelse af sidste årsregnskab, kan der gå mere end et år, før der foreligger ny 

regnskabsinformation. Et regnskab pr. 31.12.2006 kan f.eks. blive offentliggjort sidst i 

februar 2007 og se ganske tilforladeligt ud. Hvis der i ledelsesberetningen ikke 

fremgår oplysninger omkring hændelser efter regnskabsårets afslutning, vil ingen have 

mistanke om noget. Næste regnskab behøver ifølge loven ikke at blive offentliggjort 

før 1. juli 2008, og der kan ske meget i tidsrummet fra sidst i februar 2007 indtil 1. juli 

2008. I dette tilfælde er regnskabet ikke til den store hjælp for regnskabsbrugeren. På 

Færøerne har man endda valgt længere afleveringsfrister end i Danmark, og det er en 

ulempe for regnskabsbrugeren. 

Da anvendelse af XBRL teknologien efter vores opfattelse giver en signifikant 

lempelse i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet, kunne det give mulighed for at 

præsentere perioderegnskaber til brug for de primære regnskabsbrugere – ejere og 

banken – uden at der er så store omkostninger forbundet hermed. 

 

De fleste momsregistrerede virksomheder på Færøerne indleverer momsopgørelse 

hvert kvartal. Vi antager, at bogholderiet i hvert fald er ajour i forbindelse med 

momsindlevering, og ved at anvende XBRL teknologien kunne det derfor være muligt 

at præsentere kvartårlige regnskaber til brug for de primære regnskabsbrugere ved at 

foretage enkelte periodiseringer m.m. uden de samme omkostninger som ellers. 

 

 

9.5 Delkonklusion 

 

I forbindelse med fremtidig regnskabsaflæggelse for mikroselskaber i EU skal der i de 

enkelte medlemslande tages stilling til, hvilken form for regulering skal være 

gældende for disse selskaber. Set i forhold til EU krav er det op til landene, om der 

vælges en markedsløsning eller en lovreguleret løsning. Efter at have gennemgået 

markedsløsning er vi nået til den konklusion, at det teoretisk kan lade sig gøre under 

perfekte forhold. I praksis er situationen derimod anderledes, da det uundgåeligt ville 

medføre uhensigtsmæssig eksklusion af brugere. Set i forhold til ønsket om at reducere 

administrative byrder er det også tvivlsomt, om markedsløsning ville medføre 
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besparelser, da der som følge af individuelle informationsbehov ikke ville være samme 

anvendelse af standardiserede produkter som nu. 

 

Efter at have diskuteret forskelle i krav som følge af virksomhedsform er det vores 

konklusion, at den begrænsede hæftelse i en vis grad må genspejles i de krav, som 

stilles fra lovgivers side.  

 

Derfor er vores konklusion omkring fremtidig regnskabsaflæggelse, at såfremt der skal 

foretages lempelser, må det være styret af en regnskabslov, som udstikker de 

overordnede rammer for regnskabsaflæggelse. Da det ikke er afhandlingens sigte at 

komme med bud på en ny årsregnskabslov for mikroselskaber, har vi taget 

udgangspunkt i de krav, som mikrovirksomheder p.t. er underlagt at følge – dvs. 

årsregnskabslovens klasse B krav. Hvis det skal give mening at foretage lempelser, er 

det nødvendigt at tilpasse de forhold, som kan anses som komplicerede for personer 

uden regnskabsmæssig uddannelse og/eller erfaring. Med andre ord giver det ikke 

mening at lempe en del af kravene, samtidig som andre krav henstår uændrede, fordi 

det medfører, at virksomheden alligevel er nødt til at anskaffe sig ekstern ekspertise til 

at udføre regnskabsproduktionen.  

 

Vi har argumenteret for, at det er muligt at lempe for nogle forhold, uden at det 

medfører så store ulemper for regnskabsbrugerne. På den anden side er der andre 

forhold, som også er komplicerede, men som der ikke kan gås på kompromis med. 

Derfor er det vores konklusion, at det er tvivlsomt, om ønsket om at foretage lempelser 

vil genspejle sig i en reel reduktion af virksomhedens administrative byrder. 

 

Som supplement til at foretage lempelser i gældende regnskabslov har vi også 

diskuteret andre forhold relateret til regnskabsaflæggelse, som kan tænkes at medføre 

reduktion af de administrative byrder.  

 

I denne forbindelse kan konkluderes, at Færøerne har mere restriktive regler 

vedrørende revisionspligt end de fleste andre lande i EU, og det er fra lovgivers side 

begrundet i Færøernes begrænsede størrelse. Ud fra vores analyse kan dette argument 

ikke anvendes, da erhvervssammensætningen på Færøerne i overvejende grad ligner 

andre europæiske lande og i øvrigt også USA. Vores opfattelser er, at en forhøjelse af 

beløbsgrænserne for fravalg af revision ville medføre besparelser for virksomhederne, 
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især hvis virksomheden er i besiddelse af regnskabsmæssig kompetence. Vi deler dog 

opfattelsen, at der ikke er forsket nok i hvilke fordele revision indebærer set i forhold 

til omkostningerne. Det er også vores vurdering, at det kan ikke andet en påvirke 

regnskabsaflæggelse i negativ retning at gå fra en situation, hvor højt kvalificerede 

personer udarbejder regnskabet til at det er personer uden den store indsigt i ÅRL og 

regnskabsteori som gør. 

 

Den teknologiske udvikling, som finder sted vedrørende selvbetjening af diverse 

forhold, har ikke forplantet sig til regnskabsrapportering på Færøerne, da det ikke er 

muligt at foretage elektronisk indberetning af regnskaber til registreringsmyndigheden. 

En oplagt mulighed til at reducere administrative byrder ville være at indføre en XBRL 

baseret løsning til indrapportering på ét sted til alle relevante offentlige instanser. 
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10 Konklusion 

 

Efter mange år med en årsregnskabslov uden løbende ajourføring er der pr. 1. januar 

2008 indført en ny årsregnskabslov, som med enkelte tilpasninger er en kopi af den 

danske årsregnskabslov. I forbindelse med den nye lov er man gået fra 

transaktionsbaseret regnskabsteori, med primært fokus på forsigtighedsprincippet, til 

en værdibaseret regnskabsteori med balancens værdi i fokus. Generalklausen omkring 

det retvisende billede er bibeholdt, men den deduktive begrebsramme bygger på 

stakeholder value, hvorimod den gamle lov var mere orienteret mod shareholder value. 

 

Den mest væsentlige ændring med indførelse af den nye lov er en størrelsesmæssig 

opdeling af virksomheder i regnskabsklasser efter byggeklodsmodellen, således at jo 

større virksomheden er, jo flere krav skal den opfylde. Gennemgangen af de tekniske 

ændringer har naturligvis vist, at der lægges en markant mere værdibaseret vinkel på 

de fleste af balancens poster, imens selve regnskabsopstillingen i al væsentlighed er 

uændret. Den nye lov kræver på visse områder højere teoretisk kompetence, og det står 

i kontrast til udviklingen med hensyn til lempelse af administrative byrder. 

 

Vedrørende forskellen mellem den færøske lov og den danske er der ikke identificeret 

væsentlige forskelle i det tekniske regelsæt, da forskellene er af mere teknisk karakter, 

som f.eks. vedrørende frister og beløbsgrænser. Vores konklusion er, at disse 

tilpasninger ikke primært er foretaget med hensyn til regnskabsbrugernes behov, men i 

overvejende grad baseres på høringssvaret fra revisorforeningen. Høringsprocessen 

afslørede imidlertid stor passivitet i forhold til at gøre bemærkninger til lovforslaget. 

Hertil skal bemærkes, at i forbindelse med indførelse af de nyeste ændringer, blev der 

kun givet 1 uges høringsfrist. De to høringsprocessers indikerer, at 

regnskabsregulering på Færøerne ikke får den fornødne opmærksomhed fra såvel 

interesseparter som fra det politiske miljø. 

 

Analysen af de færøske regnskabstal har vist, at over 90 % af de færøske virksomheder 

vil blive klassificeret som B virksomheder, med de helt små virksomheder som 

tyngdepunkt. Sammensætningen af erhvervsvirksomheder på Færøerne kan i høj grad 

sammenlignes med sammensætningen på internationalt plan, og dermed kan 

konkluderes, at disse virksomheders betydning for samfundsøkonomien er på linje 

med situationen i øvrige lande. Vi deler den opfattelse, at det er af stor betydning, at 
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disse virksomheder fra lovgivers side sikres så gode rammer som muligt for at 

bibeholde og stimulere den dynamik, som er i disse virksomheder. 

 

Der er forsket en del i små virksomheders regnskabsbrugere, men forskningens 

resultater er ikke entydige nok, da den tager udgangspunkt i forskellige lande, som har 

forskellig regnskabs- og skattemæssig praksis. Derfor bygger konklusionen på 

opsamlede data fra de forskellige undersøgelser. Der er dog ikke foretaget lignende 

undersøgelser på Færøerne. Gennemgående for alle undersøgelser viser det sig, at 

banken og ejerne er en af de primære brugere. De små virksomheder er i stor grad 

kendetegnet ved at være primært bankfinansierede, og det genspejles også i bankens 

placering som en af hovedbrugerne. I forhold til ejernes position som 

regnskabsbrugere har det betydning i hvilket omfang ejerne er aktive i virksomhedens 

drift eller fungerer som passive investorer. De sidstnævnte vil som følge af den 

manglende kontrol med den daglige drift være en af hovedbrugerne. Det er gældende 

for både banken og ejere, at deres behov udspringer af verifikationsformål i og med at 

årsrapportens sparsomme information ikke som sådan dækker behovene. Nogle 

undersøgelser peger på skattemyndighederne som primære brugere. For Færøernes 

vedkommende kan der – baseret på erhvervssammensætningen og lovgrundlaget - 

argumenteres for, at de primære regnskabsbrugere, i lighed med andre lande, er banken 

og ejere. Som følge af, at skatteudregningen tager udgangspunkt i det offentlige 

årsregnskab, anses skattemyndighederne også som inkluderet i de primære 

regnskabsbrugere. Ifølge den hidtil foretagne research betragtes almindelige kreditorer 

ikke som en del af de primære regnskabsbrugere, men det er vores vurdering, at disse 

kreditorers position som regnskabsbruger vil blive stærkere som følge af finanskrisen. 

 

Set i forhold til de små virksomheders begrænsede regnskabsbrugere vurderer vi det 

som at skyde over mål at basere regnskabsloven på en værdibaseret teori, da disse 

brugeres behov primært tager udgangspunkt i pengestrømme og ikke så meget i 

virksomhedens dagsværdi. 

 

Der har i EU i en årrække har været arbejdet med enklere lovgivning, og i denne 

forbindelse er der kommet fokus på administrative byrder og reduktion af disse, da 

disse betragtes som hæmmende for konkurrencen. Et produkt heraf er begrebet 

mikroselskaber, som ifølge EU’s planer skal fritages fra at følge 
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regnskabsdirektiverne. Det skal i stedet være op til medlemslandene at bestemme, 

hvilken regulering skal være gældende for disse virksomheder. 

 

Med hensyn til mikroselskaber på Færøerne har analysen af de færøske regnskabstal 

vist, at der er forholdsvis cirka samme andel mikroselskaber som i øvrige europæiske 

lande. Andelen er mellem 61 % og 89 %. Hermed kan konkluderes, at diskussionen 

omkring mikroselskaber samme relevans på Færøerne som i EU regi. 

 

Vedrørende fremtidig regnskabsaflæggelse for mikroselskaber er vi kommet frem til, 

at markedsløsning ikke vil fungere i praksis, da det kan medføre eksklusion af 

regnskabsbrugere, samt at det sandsynligvis ville blive dyrere at producere 

regnskabsinformation som følge af brugertilpassede produkter, og vi formoder, at der 

ikke vil være villighed til at betale ekstra for informationen. 

 

Vores konklusion er derfor, at mulige lempelser må tage udgangspunkt i en 

lovreguleret løsning, og hermed må virksomhederne i kraft af den begrænsede hæftelse 

leve med, at de er nødt til at opfylde en række krav. Med udgangspunkt i gældende 

regler for regnskabsklasse B har vi påvist nogle specifikke forhold, som er nødvendige 

at tilpasse, for at virksomheden i størst mulig grad selv kan producere årsregnskabet, 

og som er uden uforholdsmæssig ulempe for regnskabsbrugerne. Det drejer sig blandt 

andet om afledte finansielle instrumenter og udskudt skat. Herudover er der en række 

andre forhold, som kan opfattes som komplicerede for personer uden regnskabsmæssig 

uddannelse/erfaring. Det drejer sig f.eks. om regnskabsmæssige afskrivninger og 

opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning. Det er dog vores 

overbevisning, at det set i forhold til det retvisende billede og regnskabsbrugernes 

beslutningsgrundlag ikke kan foretages lempelser for disse regler. Sammenfattende er 

det vores overbevisning, at det er tvivlsomt om virksomhederne i høj nok grad vil være 

i stand til selv at udarbejde årsregnskabet uden ekstern ekspertise. 

 

I tilknytning til den eksterne rapportering er der andre forhold, som kan bidrage til at 

reducere de administrative byrder. Vi har i denne forbindelse konkluderet, at Færøerne 

– i forhold til de fleste andre europæiske lande – har langt mere restriktive regler 

omkring revisionspligt. Baggrunden herfor er Færøernes begrænsede størrelse, men 

vores analyse har vist, at Færøernes størrelse ikke er et brugbart argument i denne 

forbindelse. Forhøjelse af grænserne for fravalg af revision kunne derfor overvejes i 
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forbindelse med at reducere administrative byrder, dog under hensyntagen til, at der 

ikke er forsket nok i revisions nytte set i forhold til omkostning. 

 

Den teknologiske udvikling vedrørende selvbetjening af diverse forhold kunne også 

bidrage til at formindske de administrative byrder, da registreringsmyndighederne på 

Færøerne ikke har stillet en taksonomi til rådighed for de færøske virksomheder. 

Derfor er det oplagt at indføre en XBRL baseret løsning i forbindelse med 

regnskabsrapportering, som herudover skulle indebære én indrapportering til alle 

relevante offentlige instanser. 

 

Knaphed opstår som følge af at ressourcerne er begrænsede, mens behovene nærmest 

er umættelige. De små virksomheder skal sikres så gode rammer som muligt, men det 

er dog vores vurdering, at det er nødvendigt med regulering, og det indebærer 

uundgåeligt at der bliver nogle administrative byrder. Derfor er det af største betydning 

at finde det rigtige balancepunkt.  

 

Set i lyset af at ønsket om selvstændighed har blomstret på Færøerne i en årrække kan 

det forundre, at der fra politisk side på Færøerne, ikke er gjort mere selvstændigt 

arbejde for at undersøge, hvilken regulering er passende netop på Færøerne. 
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Perspektivering 

 

EU introducerede i juli 2007 sine planer omkring mikroselskabers 

regnskabsaflæggelse, og i februar 2009 udsendte kommission et forslag omkring 

ændringer i direktiverne, for så vidt angår mikroselskaber. I mellemtiden er der opstået 

en finanskrise, og det kunne tænkes at medføre, at lempelser af administrative byrder 

fik en anden dimension af en mere restriktiv natur. Det er dog ikke sket i EU, 

tværtimod er betydningen af at reducere de administrative byrder blevet yderligere 

understreget i rekonstruktionsplan for de europæiske lande i forbindelse med 

finanskrisen, da man mener, at det nu mere end nogensinde er nødvendigt at begrænse 

de små selskabers administrative byrder. I den danske regerings 

afbureaukratiseringsplan fremgår, at det skal undersøges, hvorvidt årsregnskabet for de 

små virksomheder kan forenkles yderligere samt at harmonisere revisionspligten til 

EU’s minimumsgrænser. Som følge af at Færøerne ønsker at harmonisere 

regnskabsreguleringen med den danske, kan det forventes, at de ændringer som bliver 

indført i Danmark også vil komme at gælde på Færøerne. 

 

Som vi har argumenteret for i afhandlingen kan det forventes, at som følge af 

finanskrisen vil de mere perifere regnskabsbrugeres informationsbehov forstærkes, 

f.eks. varekreditorers behov. Ved de påtænkte lempelser vil disse behov ikke kunne 

imødekommes, da der nærmest bliver tale om markedsløsning for de små selskaber.  

 

På den 8. Nordiske selskabsretskonference i november 2008 på Handelshøjskolen i 

Århus blev det af en af indlægsholderne nævnt, at hvis man lægger alle 

lempelsesinitiativerne sammen ”kan vi komme til at stå i en situation, hvor kravene til 

indskudskapital er forsvundet fra selskabslovgivningen, værnsreglerne er blevet 

afskaffet, regnskabspligten er blevet afskaffet eller lempet til ukendelighed og 

revisionspligten er tilsvarende afskaffet for mikroselskaberne og antageligt også for de 

små og mellemstore selskabers vedkommende”78 

 

Vi finder diskussionen meget relevant, og vi kan tilslutte os holdningen omkring at 

kravene til de små selskaber på mange områder kan opfattes som byrdefulde. På den 

anden side kan man ud fra tempoet i ”Fast Track Actions” frygte, at ovenstående 

                                                 
78 Lars Bo Langsted 2008. Små firmaer uden kontrol. Jyllandsposten 14. november 2008 
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skrækscenarie til dels bliver en realitet indenfor kort tid. Før der bliver taget for mange 

skridt må det anbefales at mane til ro, inden værdien af det administrative arbejde er 

blevet ordentligt belyst, og at der ikke bliver indført flere lempelser før man kender 

effekten af de allerede gennemførte lempelser. 

 

Det er påvist, at den manglende regulering i tiden før 1993 bl.a. var en af de 

underliggende årsager til den største økonomiske krise i færøsk historie. Forhåbentligt 

vil afbureaukratiseringen, som i dag foregår, ikke bringe os tilbage til disse tider. 

 

Lidt kontroversielt stiller vi os samtidig spørgende overfor det beløb som EU forventer 

at virksomhederne vil spare – dvs. op til 1.200 €. Hvis den økonomiske formåen ikke 

strækker til at betale et beløb af denne størrelse, kunne det være relevant at spørge sig 

selv, om man overhovedet skal drive forretning gennem et selskab med begrænset 

hæftelse. 
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Executive Summary 

 

During the recent years, the focus on reducing administrative burdens for small and 

medium-sized entities has become quite significant in EU. The argument has primarily 

been the innovativeness of the sector, creating many new jobs etc. The last step is a 

proposal to exempt micro-entities from the accounting directives. The memberstates 

are then to decide what regulation shall apply for the micro-entities.  

 

The purpose of this thesis is in broad terms to examine the accounting regulations in 

the Faroe Islands for micro-entities as defined in EU, and to determine the suitability 

with special regard to the information needs of users of financial reporting, and to the 

cost that regulation implies for the enterprises. 

 

By 1st of January 2008, a new Financial Statements Act entered into force in The Faroe 

Islands. The Act is a copy of the Financial Statements Act in Denmark with some 

minor adjustments, and it replaces a Financial Statements Act from 1993. In 

connection to the introduction of the new Act, we have examined the fundamental 

accounting theories and the conceptual framework which is subsumed in the Act. In 

contrast to the previous Financial Statements Act focusing on historical cost and 

prudence principle, the current Act is more stakeholders oriented and valuation is in 

general based on fair value. The general clause regarding the true and fair value is 

retained from the previous Act. 

 

The present research of users and user information needs is not adequate, as it shows 

diverse results depending on location of the research. However, banks are mentioned 

as primary users in most research. The banks mainly need the financial reporting for 

verification purposes. The owners are also mentioned in most occasions, but in which 

degree owners are considered as main users depends on the relationship with the 

company. An owner-manager will not have the same interest in mandatory financial 

reporting as the investor-owner, who also mainly will need the financial reporting for 

verification purposes, as the financial report itself, not will be sufficient for decision 

making. A common postulate is, that the main users have the power to get all the 

information they might request, undermining the significance of mandatory financial 

reporting. Tax authorities are also considered as a significant user, since the taxation is 

based on the mandatory financial report. 
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On issues regarding fair value valuation of assets and measurement of liabilities at 

amortized cost we have reached the conclusion, that the new Financial Statements Act 

in some areas requires more technical accounting-knowhow and administrative 

workforce than the previous Act. Users of the financial reporting for micro-entities are 

mostly concerned with cash-flow statements, and the entities normal cash capacity, 

and therefore the cost/benefit constraint is at risk, when the cost of providing the 

financial information exceeds the expected benefits from getting the information. 

 

In order to test the relevance of specific accounting regulation for micro-entities in the 

Faroe Islands, we have analyzed the statistics regarding size criteria for Faroese 

companies with limited liability. The results indicate a similar breakdown for Faroese 

companies as for companies in Europe and in the US. Furthermore the segment 

employs a significant share of the Faroese workforce. Therefore it can be concluded 

that the micro-entities play a significant role in the Faroese economy, and the 

discussion concerning micro-entities is as relevant in the Faroe Islands as it is in 

Europe. 

 

Our approach to reduce administrative burdens for the micro entities is based on the 

current acquis for micro-entities, Class B in the Financial Statements Act. Some 

requirements, which are considered troublesome for the micro-entities, can be changed 

or relaxed, without significantly distorting the true and fair view. However, there are 

other requirements, which also demand some accounting know-how, that in our 

opinion cannot be compromised. As an example of these we can mention ordinary 

depreciations. There are however other factors, in relation to financial reporting, that 

can be considered as costly for the micro-entities, which can be made easier. The 

auditing requirements are more restrictive in the Faroe Islands than in most European 

countries, and the criteria could be extended to the criteria that define micro-entities 

according to EU. This would provide savings for those entities that have the 

accounting knowhow today. The national registry for companies with limited liability 

should provide XBRL solutions, making the filing easier, creating possibility for “all 

purpose” filing. 

 

A market solution is a theoretical approach, but a possible exclusion of users, and 

higher cost of reporting due to differential reporting would not be satisfactory for the 

society.  


