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1. Problemformulering 

1.1 Indledning 

Danmark har igennem de senere år oplevet en stabil fremgang i samfundsøkonomien. Det er en 

udvikling, som på områder afviger positivt fra vores omkringliggende lande. Den positivitet, der har 

præget den danske økonomi, er ofte omtalt såvel i Danmark som generelt i Europa, hvor der er skelet til 

den danske regering og Danmark som værende et forgangsland på områder for økonomiske reformer. 

 

Denne positive udvikling, som Danmark har oplevet, kan i høj grad tilskrives regeringstiltag på 

forskellige områder. Den danske regering tager op igennem 1990’erne adskillige tiltag for at styrke den 

danske økonomi, hvor beskæftigelsen er den store udfordring, idet ledigheden er høj1. 

 

I år 2003 viser effekten af halvfemsernes tiltag sig for alvor, og ledighedskurven bliver knækket2. 

Danmark er nu i gang med en gylden periode, og regeringen begynder at rette fokus mod erhvervslivet. 

I år 2005 kommer der høringsforslag, som omhandler administrative lettelser for primært små og 

mellemstore virksomheder i form af bl.a. ændringer til anparts- og aktieselskabsloven. Danmark er et 

udpræget iværksætterland, så hvis regeringens målsætning om at lette de administrative byrder for 

erhvervslivet skal slå igennem, må de være målrettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV 

segmentet)3.  

 

Regeringsmålsætningen om administrative besparelser i milliardklassen for erhvervslivet er siden fulgt 

op med nye forslag og lovændringer, og lempelsespolitikken ser ud til at fortsætte. Udviklingen i 

Danmark sker samtidig med, at internationale organer arbejder med samme intentioner. Spørgsmålet er, 

hvordan de nye lempeligere regnskabsregler for virksomheder i Danmark påvirker erhvervslivet.  

 

                                                 
1 www.dst.dk/Statistik/seneste/Arbejdsmarked/Ledighed.aspx 
2 www.dst.dk/Statistik/seneste/Arbejdsmarked/Ledighed.aspx 
3 www.erhvervsbladet.dk/article/20071031/ivaerksaetteri/110301193/ 
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Hvilke lempelser er der reelt sket, som SMV segmentet i Danmark kan mærke, og hvordan påvirker det 

revisors arbejde?  

 

Dette er typiske spørgsmål, som påvirker såvel nuværende som kommende virksomhedsejere, men det 

er ligeledes spørgsmål som påvirker revisionsbranchen, der løbende skal tilpasse sig den til en hver tid 

gældende lovgivning på området samt efterspørgsel fra branchens kunder.  

 

1.2 Problemformulering 

I Danmark gælder der som altovervejende hovedregel ingen faste regler for, i hvilken juridisk form en 

virksomhed etableres og drives. Det står således ejer frit for at etablere sig i f.eks. personligt regi eller 

selskabsform.  

 

Der er de seneste år bl.a. vedtaget en længere række administrative lempelser, der har til hensigt at lette 

arbejdet for de erhvervsdrivende. Rækken af administrative lempelser til erhvervslivet syntes ikke at 

være tilendebragt, og spørgsmålet er, hvor langt regeringen er parat til at gå.  

 

Spørgsmålet er også, hvorvidt den danske regering med tiden får hjælp gennem internationalt 

samarbejde, idet udfordringen i Danmark hovedsageligt består i at tilgodese de mange små selskaber, 

der eksisterer, uden at det går ud over tilliden til selskaberne. 

 

Selskaber i SMV-segmentet udgør ca. 92 % af det samlede antal selskaber i Danmark, og SMV-

segmentets omsætning udgør i 2007 ca. 57 % af omsætningen i hele dansk erhvervsliv(note). Der er 

således en stærk iværksætterkultur forankret i det danske samfund, som revisionsbranchen hidtil har 

haft et solidt greb om grundet tvungen revisionspligt for alle selskaber. Denne altovervejende 

revisionspligt ophæves i 2005, og måske er yderligere lempelser omkring revisionspligten på vej. 

Spørgsmålet er, hvordan dette vil påvirke revisionsbranchens forhold til kunderne i SMV segmentet. 
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Med udgangspunkt i ovenstående vil følgende hovedspørgsmål blive besvaret: 

 

Hvordan påvirker regeringens lempelsespolitik revisors rolle i SMV segmentet? 

 

Ovenstående hovedspørgsmål vil forsøges besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

 

1.  I hvilken retning arbejder de internationale organer The International Accounting Standards 

Board (IASB) og Europen Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) med SMV 

segmentet? 

 

2.  Hvilke primære virksomhedsformer eksisterer i Danmark, og hvilke administrative lempelser er 

der i de foregående år vedtaget for disse? 

 

3.  Hvilke fordele og ulemper er vigtige at være bevidst om ved rådgivning af valg af 

virksomhedsform? 

 

4.  Hvilke udfordringer står revisionsbranchen over for i SMV-segmentet? 

 

1.3 Formål og målgruppe 

Formålet med denne besvarelse, er ved hjælp af analyser, at besvare de i problemformuleringen stillede 

spørgsmål. Analyserne har til formål at afdække, i hvilken retning der arbejdes mod i både 

internationalt samt nationalt med revision og regnskab for SMV-segmentet. Det er afslutningsvist 

formålet med besvarelsen at lede op til en diskussion om revisors rolle i SMV-segmentet i dag og i 

fremtiden. 

 

Besvarelsen henvender sig til revisorer, der beskæftiger sig med SMV-segmentet i Danmark.  
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Med udgangspunkt i ovenstående målgruppe, vil de mest anerkendte begreber ikke blive forklaret eller 

uddybet nærmere, da disse forventes kendt af målgruppen. 

 

1.3.1 Model og Metodevalg 

Besvarelsen vil tage udgangspunkt i en beskrivelse af de internationale organer IASB og IFRAG. Det 

vil blive belyst, i hvilken retning disse organer arbejder mod med revision og regnskab for SMV 

segmentet i Europa. Formålet ved at inddrage de internationale organer er for det første at være i stand 

til at sammenholde den internationale udvikling med den danske. Derudover må det formodes, at den 

internationale udvikling ikke vil være uden betydning for udviklingen i Danmark. 

 

Besvarelsen vil herefter fokusere på udviklingen for SMV-segmentet i Danmark. Der vil blive 

beskrevet, hvilke primære ændringer der er vedtaget siden ændringerne af årsregnskabsloven i 2002 

samt i nogen omfang blive diskuteret, hvorvidt de enkelte tiltag har opnået den ønskede effekt. Dette 

med henblik på senere i besvarelsen at skabe et samlet overblik over udviklingen.  

 

I den sidste del af besvarelsen beskrives, hvilke valg iværksættere står over for ved opstart af 

virksomhed, herunder valg af virksomhedsform. Besvarelsen vil fokusere på revisors rådgivning af 

kommende virksomhedsejere ved opstart af virksomhed. Formålet er bl.a. at kortlægge de behov og 

spørgsmål, det må forventes at revisor forholder sig til.  

 

Dette leder til besvarelsens afslutning, hvor der vil blive diskuteret forventninger til fremtiden i form af 

eventuel ny selskabslovgivning. Denne del af besvarelsen har til formål at belyse, hvilke udfordringer 

revisionsbranchen står overfor, hvordan branchen kan opfylde virksomhedsejernes behov i fremtiden, 

og hvordan revisors rolle harmonerer med udviklingen i lovgivningen. 
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Strukturen på besvarelsen er illustreret i figur 1. 

Revisors rolle   
 
 

historien     

International udvikling for 
SMV Revisors rolle i dag   
IASB og EFRAG             

Konklusion   
Årsregnskabsloven   Revisors udfordringer i fremtiden     
2002 frem til i dag         

Dansk 
selskabslovgivning   
forslag til ændringer   

 
Figur 1, strukturering af besvarelse 

 

 

I det omfang det i besvarelsen er relevant at henvise til yderligere dokumentation, vil der blive henvist 

til bagvedliggende bilagsmateriale. Løbende henvisning til anvendt litteratur vil fremgå i besvarelsen i 

form af fodnoter. Samlet oversigt over anvendt litteratur fremgår bagerst i besvarelsen, under afsnit 12. 

 

1.3.2 Rammestyringsfaktorer 

I forbindelse med udarbejdelse af besvarelsen er der inden påbegyndelsen foretaget en række 

overvejelser4. En del af disse overvejelser omhandler, hvilke regler der er relevante for besvarelsen5. 

 

Der er i besvarelsen indhentet en række oplysninger via spørgeskemaundersøgelse. 

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt revisorer, og er foretaget anonymt.  

                                                 
4 Opstilling af dette afsnit er bygget på Ib Andersens "Den Skinbarlige Virkelighed" side 53 
5 Ib Andersens "Den Skinbarlige Virkelighed" side 54 
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Det eneste der er angivet, er hvilket revisionsfirma, respondenten er tilknyttet. Årsagen til at 

spørgeskemaundersøgelsen er foretaget anonymt, er med henblik på at fremme besvarelsesprocenten, 

og lysten til at fremhæve væsentlige problemstillinger. 

 

1.3.3 Undersøgelsesdesign 

Valget af forskellige informationskilder vil påvirke udformningen af besvarelsen6. Det er inden 

påbegyndelsen af besvarelsen besluttet, hvordan problemstillingen vurderes bedst at blive analyseret. 

Det er vurderet, hvorvidt de enkelte underspørgsmål bedst analyseres via primære eller sekundære 

kilder.  

 

Som tidligere nævnt vil der i besvarelsen blive fokuseret på perioden 2002 og frem til i dag. Det er 

relevant at inddrage forløbet fra vedtagelse af en ny årsregnskabslov frem til i dag, da forløbet skal 

danne grundlag for en diskussion om revisors rolle i SMV-segmentet.  

 

I forbindelse med undersøgelsesdesignet skal det endvidere fastlægges, hvilke former for kilder der 

skal anvendes med henblik på at besvare den opstillede problemstilling. Der vil i den første del af 

besvarelsen blive inddraget sekundært materiale i form af artikler, kommentarer fra eksterne organer, 

høringsforslag mv.  

 

For at være i stand til at besvare problemstillingen er det væsentligt at indhente informationer fra 

primære kilder omkring revisors rolle i SMV-segmentet. Disse informationer vil blive indhentet 

gennem spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer, der vurderes at have indgående kendskab til SMV 

segmentet.  

 

                                                 
6 Ib Andersen "Den skinbarlige virkeligehed" side 61 
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1.3.4 Dataindsamlingsmetoder 

Efter fastlæggelse af, hvad der ønskes undersøgt, og hvordan, er næste skridt at fastlægge, hvordan de 

nødvendige data bedst indsamles. 

 

Besvarelsens sekundære kilder vil blive indhentet via biblioteker, hjemmesider samt udleveret 

undervisningsmateriale på CMA studiet. Ved indsamling af disse data er det væsentligt at forholde sig 

kritisk til informationerne, da der er tale om data udarbejdet af tredjemand. Der er derudover anvendt 

sekundært materiale i form af lovtekster, vejledninger mv. Dette vurderes som værende neutral 

datainformation.  

 

De primære kilder er indhentet ved hjælp af kvantitative interviews i form af 

spørgeskemaundersøgelse. Disse skemaer består af en række åbne og lukkede spørgsmål. Der er i 

skemaerne mulighed for at uddybe svar, såfremt respondenten ønsker dette. 

 

Der er flere grunde til, at det er valgt at indhente flere kvantitative interviews frem for få kvalitative. 

Først og fremmest vil mængden af data, der fremkommer ved få kvantitative interviews være 

begrænset, og besvarelsens afsluttende del vil afhænge af få revisorers opfattelse og kommentarer. 

Ulempen ved at foretage kvantitative interviews er, at respondenterne ikke får mulighed for at 

fremhæve alle deres synspunkter, såfremt spørgeskemaet ikke er opstillet ud fra deres ideer. 

 

1.4 Problemafgrænsning 

Aktie- og anpartsselskaber behandles under ét, idet forskellen i mellem de to selskabsformer begrænser 

sig til den selskabsretlige behandling. Gennemgangen af de skattemæssige regler vil tage udgangspunkt 

i anpartsselskabet, men i de tilfælde hvor forholdene adskiller sig mellem de to selskabsformer, vil det 

fremgå særskilt. Skatteregler vil kun blive belyst overordnet og i generelle termer. 
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Da SMV-segmentet overvejende indeholder regnskabsklasse B virksomheder, behandles større 

virksomheder ikke, og besvarelsen vil således udelukkende fokusere på selskaber, der er underlagt 

regnskabsklasse B7. Ligeledes behandles virksomheder, der er underlagt speciallovgivning, som banker 

og forsikringsselskaber ikke. 

 

Der afgrænses fra behandling af kommanditselskaber, idet forskellen i mellem personligt ejet 

virksomhed og kommanditselskaber begrænser sig til den juridiske behandling. Herudover udgør 

kommanditselskaber en lille andel af det samlede antal registrerede aktive virksomheder. (4 Danmarks 

Statistik, www.dst.dk, Firmaer fordelt efter virksomhedsform og branche) 

 

Besvarelsen tager sit udgangspunkt i nugældende lovgivning, men i de tilfælde, hvor der foreligger 

forslag, vil disse blive inddraget med henblik på at give et nuanceret billede af udviklingen på området.  

 

Virksomheder og selskaber under konkurs vil ikke blive behandlet, idet det antages, at virksomheder 

eller selskaber ikke etableres med henblik på at gå konkurs. 

 

1.5 Datagrundlag 

Datagrundlaget indeholder både subjektivt og objektivt materiale. Der tages kritisk stilling til den 

subjektive litteratur. Behandling af regnskabs- og skattemæssige samt selskabsretslige 

problemstillinger vil primært bygge på lovbekendtgørelser, cirkulærer, lovforberedende arbejder, 

domme, kendelser og afgørelser. 

 

Besvarelsen vil i sin helhed primært besvare problemstillingen ved behandling af kvalitativ data, og i 

mindre omfang indrage kvantitativ data. 

 

 

 

                                                 
7 Ifølge årsregnskabsloven definition på regnskabsklasser 
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2. Revisors rolle 

Dette afsnit har til formål at skabe indledningsvis indblik i revisors arbejde ved at skitsere revisors rolle 

ud fra det, der er mest relevant for besvarelsens problemstilling. Det er valgt at beskrive revisors rolle 

ud fra revisionens opståen. 

 

Derudover vil afsnittet kort beskrive enkelte artikler, der omhandler dele af problemstillingen omkring 

revisors rolle i SMV-segmentet. Dette har til formål senere i besvarelsen, at foretage sammenligninger 

mellem eksisterende materiale samt besvarelsens konklusioner. 

 

2.1 Revisionens opståen 

På grund af de forhold, der gør sig gældende for en liberal samfundsøkonomi, vil erhvervslivet søge 

kapital til investeringer, udvikling og drift af virksomheder, hvilket som udgangspunkt vil blive indfriet 

af investorer.  

 

Incitamentet for investors indskud er troen på, at ledelsen i virksomheden kan skabe et større udbytte 

for investorer end ved en alternativ placering af likviditeten. Ledelsen får herigennem ansvar for at 

forvalte investors likviditet på bedste vis, dog med optimal profit for øje for investor. Dette kan kræve 

store og vigtige beslutninger foretaget af ledelsen, da investor som oftest ikke er en del af den daglige 

drift, og derfor ikke er til stede, når der skal træffes beslutninger i virksomheden.  

 

Det er dog ikke altid tilfældet, at der er sammenfald mellem ledelsens og investors interesser, hvorved 

ledelsen til tider har ført investor bag lyset. Dette har ført til både mindre og større regnskabsskandaler, 

hvor en af vor tids mest omtalte er Enron-skandalen8, som medførte konkurs og tab af investors 

indskudte kapital.  

                                                 
8 Det amerikanske energiselskab Enron gik konkurs i 2001. Dette efter i en længere periode at have bogført fiktive indtægter 

samt udeladt gældsposter. I forbindelse med Enron-skandalen gik revisionsfirmaet Arthur Andersen også konkurs. Arthur 

Andersen var revisor for Enron, og var på det pågældende tidspunkt USA’s femte største revisionsfirma. 
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Enron-skandalen er som nævnt en af nyere tids store regnskabsskandaler. Det forhold, at der kan være 

divergerende interesser, har dog skabt et behov hos investor om kontrol af ledelsens dispositioner langt 

tilbage i tiden. Dette har givet grobund for kontrolinstanser til at afdække netop det, og med 

udgangspunkt heri opstår revisorerhvervet.  

 

Denne form for kontrol af ledelsen er beskrevet i teorien om ”agentteorien”, hvor ejeren (principalen) 

ønsker at føre løbende kontrol med ledelsen (agenten), illustreret i figur 2.  

 

 

 
Figur 2, agentteorien  

Kilde: Materialesamling for cand.merc.aud 2006, side 12 

 

 

Revision opstår for over 200 år siden. Det er dog dengang ikke et hovederhverv, hvilket det først bliver 

1837 i forbindelse med, at de kommunale instanser blev underlagt revision9.  

 

I den resterende del af det 19. århundrede sker der en stigning i efterspørgslen på revision i form af 

indførsel af Konkursloven og Sparekasselovgivningen.  

 

                                                 
9 Plancer, CMA studiet, Revision efter år 2006 
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Dette bliver startskuddet for revision som hovederhverv og i starten af 1900-tallet blev de første 

revisionsfirmaer stiftet10.  

 

Med henblik på at skabe en ensartethed inden for revisionsområdet blev lov nr. 217 af 14. maj 1909 

indført, også kaldet ”lov om autoriserede revisorer”.  

 

Denne lov er stadig gældende, men den bliver løbende reguleret med den intention at ensrette 

lovgivningen blandt andet i EU, og herigennem skabe større tillid til professionen samt følge med 

samfundsudviklingen. 

 

Tilføjelserne og ændringerne er i følgende rækkefølge: 

 

- Lov nr. 220 af 27. maj 1970 (anerkendelse af titlen registreret revisor)11 

- Lov nr. 302 af 30. april 2003 (forening af LSR12 og LRR13 - heriblandt henstilling om kvalitetssikring 

og revisors uafhængighed) 

 

Den sidste lovændring fra 2003 er hovedsageligt baseret på EU’s Greenpaper fra 1996, som har til 

hensigt at styrke tillid, uafhængighed og habilitet til revisorerhvervet. Dette tiltag skal blandt andet ses i 

lyset af førnævnte regnskabsskandaler, heriblandt Enron-skandalen.  

 

Især begrebet uafhængighed bliver skærpet i ”Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer” (RL), 

hvor den tidligere generelle uafhængighed blev afskaffet, og der blev indført konkret uafhængighed, 

som er meget nøjagtig beskrevet i RL § 11.  

 

 

                                                 
10 Plancer, CMA studiet, Revision efter år 2006 
11 Revision – koncept og teori, side 18 
12 Lov om statsautoriserede revisorer  
13 Lov om registrerede revisorer 
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Det fremgår således af RL § 11 stk. 1, at:  

 

”revisor ikke må udføre opgaver som omhandlet i § 1, stk. 2, når der foreligger omstændigheder, der 

er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed”.  

 

Denne regel er altid opfyldt af forhold beskrevet i RL § 11, stk. 2 og kan være opfyldt af forhold nævnt 

under RL § 11, stk. 3. For nærmere beskrivelse af RL § 11 stk. 2 og stk. 3 henvises til omtalte lov.  

 

Det bør dog nævnes, at disse forhold afskærer revisor i langt højere grad fra at acceptere potentielle 

kunder end den tidligere generelle uafhængighed, og stiller væsentlig større krav til selve acceptfasen 

hos revisor.  

 

Ved at basere lovgivningen på konkret uafhængighed opnås en mere klar adskillelse mellem på den ene 

side revisions- og erklæringsopgaver og på den anden side rådgivnings- og konsulentopgaver.  

 

2.2 Eksisterende materiale  

Revisors rolle i SMV-segmentet har været til debat igennem adskillige år. Således udgiver Økonomi- 

og Erhvervsministeriet helt tilbage i januar 2000 en længere artikel, som bærer overskriften "Verden er 

foranderlig"14. 

 

Artiklen beskriver, hvilke ændringer revisors omverden oplever, og højst sandsynligt vil opleve de 

kommende år, i form at lovændringer og ændrede markedsforhold. Artiklen kommer ind på noget 

centralt, idet artiklen forholder sig til revisors kerneydelser revision og regnskabsmæssig assistance. Et 

væsentligt element i artiklen er udviklingen fra revisor til rådgiver, og balancegangen i den udvikling i 

forhold til fortsat at være offentlighedens tillidsrepræsentant. Artiklen spår, at fremtiden bliver fyldt 

med ændringer og nye udfordringer for revisor. 

 

                                                 
14 Økonomi- og Erhvervsministeriet, artikel "Verden er foranderlig", 3. januar 2000 
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I de efterfølgende år bliver revisors arbejde og funktion ofte diskuteret i diverse medier. Årsagen 

skyldes den lange række af lovændringer, der sker inden for regnskab og revision i året 2002 og frem 

til i dag. Branchens kernenydelse revision står for skud, og ophævelse af netop revisionspligten bliver 

ivrigt diskuteret15 16. 

 

At revisors kerneydelser og rolle i samfundet har været og stadig er under stor udvikling kommenteres 

også ofte af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers (FSR). Foreningens årlige revisorkonference i 

2008 bærer således titlen "Revisors kerneydelser - i dag og i morgen"17.  Det fremgår af plancher fra 

konferencen, at FSR som brancheorganisation for revisorhvervet ser udviklingen gå i retning af mere 

rådgivning.  

 

Det fremgår endvidere, at FSR ser en stor udfordring for revisor i forhold til på den ene side at være 

rådgiver, og på den anden side at værne om branchens image som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

2.3 Delkonklusion 

Revision er et erhverv, der opstår for over 200 år siden. I forbindelse med vedtagelse af stadig flere 

love bliver revisionsydelsen stadig mere efterspurgt i løbet af det19. århundrede. 

 

Som følge af de forhold, der gør sig gældende for en liberal økonomis udvikling, bliver behovet for 

overvågning og kontrol af virksomhedens ledelse stadig mere aktuelt. Revisors rolle i forbindelse 

hermed beskrives bl.a. i teorien om "agentteorien", hvor ejeren ønsker at føre løbende kontrol med 

ledelsen. 

 

Revisors rolle har været igennem en del udvikling, men revision og regnskab har igennem mange år 

været hjørnestenen for revisors ydelser.  

                                                 
15 Erhversbladet, artikel "Virksomheder vil ikke undvære deres revisor" 26. juli 2007 
16 Business.dk, artikel "Afskaffelse af revisionspligten er en fuser" 26. juli 2007 
17 FSR's revisorkonference 2008, plancher offentliggjort på www.fsr.dk  
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Men revisors rolle, specielt i forhold til det store SMV segment i Danmark, har de senere år været til 

stor debat, og ændringer i lovgivningen på en række områder gør, at revisionsbranchen må tænke nye 

veje. 
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3. IASB og SMV segmentet 
Dette afsnit har til formål at belyse, i hvilken retning The International Standards Boards (IASB), 

arbejder med henblik på revision og regnskab for SMV segmentet. Informationer omkring IASB's 

arbejde er primært indhentet fra mødereferater, der er offentliggjort via internettet. 

 

IASB, er en uafhængig, privat oprettet udvikler af regnskabsstandarder, der er hjemmehørende i 

London. IASB er et regnskabsudvalg, der består af medlemmer fra 9 lande18. Udvalget har i alt 14 

medlemmer, som hver især er nøje udvalgt af bestyrelsesmedlemmerne i IASB. 

 

IASB er engageret i udvikling af et enkelt sæt forståelige og globalt retskraftige regnskabsstandarder i 

høj kvalitet19. Udvalget samarbejder med nationale udviklere af regnskabsstandarder for at opnå 

ensartethed af regnskabsstandarder over hele verden. 

 

3.1 IASB’s udvikling af SMV standard 

IASB har igennem flere år arbejdet på at udvikle en særskilt IFRS (international Financial Reporting 

Standard) for private enheder. Det fremgår af mødereferater, at arbejdet allerede starter tilbage i år 

200120. Der sker dog ikke meget de første år i processen, hvorfor vi skal hen til år 2004, hvor EU 

begynder at presse på, da det på europæisk plan ønskes at indføre større lempelser for SME 

segmentet21.  

 

På et møde i IASB i januar 2005 bliver det besluttet at sætte yderligere skub i processen og projektet 

med udarbejdelse af en ensartet SME standard. Det besluttes at udvide arbejdsgruppen med flere 

medlemmer fra EU, samt på fremtidige møder at fremhæve arbejdet med en SME standard22.  

                                                 
18 Ifølge IASB's egen hjemmeside www.iasb.org "about us" 
19 Ifølge IASB's egen hjemmeside www.iasb.org "about us" 
20 www.iasb.org, project summary - chronology 
21 SME (small and medium enteties) er den engelske beskrivelse af SMV (små og mellemstore virksomheder) 
22 www.iasb.org, discussions at the January 2005 IASB meeting 
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På dette tidspunkt bliver det også diskuteret, hvorvidt navnet SME er dækkende for udvalgets arbejde. 

Navnet på projektet ændres i maj 2008 til PE standard23, idet udvalget finder det mere retvisende, at 

navnet på de omhandlende regnskabsstandarder afspejler målgruppen24. 

 

3.1.1 Høringsudkast fra IASB 

I perioden efter januar 2005 oprettes et udvalg, der arbejder under IASB med SME/ PE standard. 

Arbejdsgruppens første udkast fremvises i januar 2006. Det fremgår af mødereferater fra IASB, at det 

kommende år bruges på at diskutere arbejdsgruppens udkast og få identificeret styrker og svagheder.  

 

På et møde i februar 2007 bliver det besluttet at frigive det foreløbige udkast til SME/ PE standard. 

Udkastet bliver vedtaget i IASB med 13 stemmer for og 1 imod. Det bliver besluttet at udkastet 

offentliggøres som høringsudkast med deadline for kommentarer d. 30. november 2007.  

 

3.1.3 Målgruppen for SME/ PE standarden 

Det fremgår af høringsudkastet, som er på 254 sider, at standarden er påtænkt at omfatte alle 

virksomheder, der ikke har "Public accountability". Det vil sige virksomheder, som ikke er 

børsnoterede eller på vej til at blive børsnoterede samt finansielle virksomheder, som forvalter andres 

midler, herunder banker, forsikringsselskaber, pensionskasser og investeringsforeninger25.  

 

Standarden er i det foreliggende udkast relativ omfangsrig, og kan derfor også rumme store 

virksomheder, som ikke er børsnoterede. I det foreliggende udkast overlades det til de enkelte lande, 

hvorvidt standarden kan anvendes af andre virksomheder. 

 

I og med at målgruppen defineres som virksomheder, der ikke har public accountability, bliver 

omfanget af målgruppen selvsagt meget stort.  
                                                 
23 PE (personal entities)  
24 www.iasb.org, discussions at the May 2008 IASB meeting 
25 www.iasb.org, exposure draft for SME, scope section 1 
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremhæver dog, at der i stort set alle lande er langt flere virksomheder, 

som må betegnes som værende meget små, hvorfor standarden ikke er rettet mod virksomheder med 

5.000 ansatte, men nærmere 5026. 

 

3.1.4 Standardens grundelementer 

Standarden er i det foreliggende høringsudkast en såkaldt stand-alone standard. Med dette skal forstås, 

at standarden er tiltænkt som værende helt selvstændig i sin egen ramme. Det er meningen, at alle 

forhold via standarden reguleres fuldt ud, og der ikke skal være behov for anvendelse af andre 

specifikke standarder27.  

 

Det fremgår dog af høringsudkastet, at der vil være henvisninger til fuld IFRS standard for følgende 

områder: 

 

- Hyperinflation 

- Aktiebaseret betaling 

- Landbrug 

- Delårsrapporter 

- Leasinggivers behandling af finansiel leasing 

 

Det overordnede tema i standarden er naturligvis lempelser. Udvalget har i høringsudkastet lagt vægt 

på, at målgruppen vil opleve færre oplysningskrav. 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen "Nyt om årsregnskabsloven og IFRS for SME" august 2008 
27 www.iasb.org, exposure draft for SME, scope section 1 
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Udvalget har i udkastet foreslået en række lempelser i forhold til fuld IFRS standard. Her kan 

eksempelvis nævnes: 

 

- Lempelser i forhold til IAS 39 

- Ikke krav om aktivering af udviklingsomkostninger 

- Kun nedskrivning af goodwill, hvis indikationer på værdiforringelse 

- Indregning af kapitalandele i koncernregnskab til kostpris 

- Måling af dagsværdi i færre tilfælde 

- Indregning af pensionsforpligtelser direkte i resultatopgørelsen 

- Simplificering af indregning af finansiel leasing 

 

Hvorvidt de enkelte lempelser er til gavn, afhænger selvsagt af virksomhedens struktur.  

 

3.1.5 Ej medtagede lempelser 

Det fremgår af mødereferater fra IASB, at der i forløbet frem til høringsudkastet er drøftet en række 

foreslåede lempelser, som ikke er medtaget i udkastet. Af disse kan nævnes: 

 

- Fritagelse fra koncernregnskabspligten 

- Indregning af alle leasingkontrakter som finansiel leasing 

- Undladelse af indregning af udskudt skat 

- Fritagelse for pengestrømsanalyse 

 

3.1.6 Status på SME/ PE standard 

I perioden efter fristen på høringsudkastet i november 2007 foregår der en lang række drøftelser 

afstedkommet af spørgsmål og kommentarer fra eksterne ekspertpaneler, der har kommenteret på 

høringsudkastet. 
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Det seneste offentlige mødereferat fra IASB vedrørende SME/ PE standarden er fra februar 200928. Det 

fremgår af mødereferatet, at udvalget bl.a. diskuterer forenkling af pensionsforpligtelser. Derudover 

foretager udvalget enkelte afgørende beslutninger der inkluderer IAS 19.  

 

Vedtagelsen af standarden har været længe undervejs. Ifølge IASB's egen timetable er deadline for 

vedtagelsen 1. halvår 2009. På mødet i februar 2009 konkluderer udvalget, at der foreløbigt er taget 

beslutninger for alle afgørende spørgsmål. Udvalget vil i foråret 2009 overveje, hvorvidt udvalget 

finder det nødvendigt at offentliggøre et nyt høringsudkast, før end den endelig standard kan 

vedtages29.  

 

Såfremt udvalget vurderer, at ændringerne siden høringsudkastet i november 2007 er i et sådan omfang, 

at et ny høringsforslag skal behandles, må det formodes, at det bliver problematisk at få vedtaget 

standarden i 2009.  

 

Hvorvidt den igangværende finansielle og økonomiske krise har medført yderligere overvejelser for 

visse regnskabsposter, fremgår ikke af mødereferaterne fra IASB. Det er dog ikke utænkeligt, at 

udvalget har revurderet standarden på udvalgte områder med henblik på at sikre, at alle interessenters 

behov fortsat er fuldt dækket i årsrapporten. 

 

3.2 Udfordringerne for IASB 

Det er svært at opgøre succeskriteriet for udfaldet med den nye SME/ PE standard. Umiddelbart må det 

vurderes, at såfremt standarden skal blive en succes, skal den i fremtiden anvendes i så mange lande 

som muligt, idet udvalgets overordnede mission er at skabe ensartethed på regnskabsområdet30. For at 

dette lykkes, skal standarden lykkedes på 2 primære områder i form af målgruppens accept, samt let 

integration i eksisterende nationale rammer.  

                                                 
28 www.iasb.org, discussions at the February 2009 IASB meeting 
29 www.iasb.org, discussions at the February 2009 IASB meeting 
30 Ifølge IASB's egen hjemmeside www.iasb.org "about us" 
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3.2.1 Bred målgruppe 

Målgruppen for standarden er meget bred31. Hvis målgruppen skal oversættes til danske termer, vil den 

omfatte alle selskaber lige fra helt små klasse B selskaber til store klasse C selskaber. Det er en bred 

målgruppe, som har vidt forskellige behov.  

 

Behovene hos målgruppen defineres ud fra interessenternes behov. Det er interessenterne i form af 

ejere, offentlige myndigheder, samhandelspartner, ansatte osv., der skal bruge årsrapporten, og det er 

derfor interessenternes behov, der skal opfyldes32. Det er på baggrund heraf svært at udarbejde en 

standard, der sigter og rammer præcist, når målet er defineret så bredt, som det er tilfældet.  

 

Ved udarbejdelsen af en standard som denne, vil det være nødvendigt at sigte efter de største 

virksomheder i målgruppen og derigennem sikre, at interessenterne i disse virksomheder for deres 

behov opfyldt. Udfordringen for IASB er at gøre standarden anvendelig for de meget små 

virksomheder, der også indgår i målgruppen.  

 

3.2.2 Forskelle til årsregnskabsloven 

Set med danske øjne vil SME/ PE standarden for så vidt angår de mindste selskaber være betydelig 

mere omfangsrig end den danske årsregnskabslov. Årsagen hertil skyldes, at vi i Danmark netop har en 

opdeling af regnskabsklasser, og de mindste selskabsformer har oplevet adskillige administrative 

lempelser de senere år, jf. afsnit 4.  

 

 

 

 

 

                                                 
31 www.iasb.org, exposure draft for SME, scope section 1 
32 Årsrapporten – teori og regulering, side 162, 1. udgave 2. oplag 2003 
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Af væsentlige forskelle mellem det foreliggende høringsudkast fra IASB og årsregnskabsloven kan 

nævnes følgende eksempler: 

 

- Flere oplysningskrav i international standard (hovedsageligt for regnskabsklasse B selskaber) 

- Ændring af regler for regnskabsopstilling 

- Ændring af fritagelse for koncernregnskabspligt (nyt for regnskabsklasse B selskaber) 

- Ændring af regler for virksomhedsoverdragelse 

- Krav om indregning af finansielle leasede aktiver (nyt for regnskabsklasse B selskaber) 

- Krav om pengestrømsanalyse (nyt for regnskabsklasse B selskaber) 

 

Ovenstående er kun et udsnit af de forskelle, der er mellem den internationale SME/PE standard og 

årsregnskabsloven. Som det fremgår, vil det helt naturligt være de helt små selskaber i Danmark der 

står til stramninger i forhold til den danske årsregnskabslov. 

 

3.3 Delkonklusion 

IASB har igennem en årrække arbejdet på en light version af de eksisterende internationale 

regnskabsstandarder IFRS. Behovet for regnskabsstandarder, der målretter sig mere mod mindre, 

selskaber, begrundes i at interessentskabskredsen i SME/PE segmentet ikke efterspørger den samme 

detailviden som hos store børsnoterede selskaber. 

 

De lempelser som IASB har foreslået i det foreliggende høringsudkast, er set med danske øjne 

begrænsede. Årsagen skal findes i, at IASB sigter mod et meget bredt segment, hvilket bevirker, at de 

helt små selskaber vil opleve, at den foreslåede SME/PE standard fra IASB er omfattende.  

 

Sammenholdes den foreslåede SME/ PE standard med årsregnskabsloven, er det tydeligt, at kravene er 

en del højere, end de der i øjeblikket er gældende for primært regnskabsklasse B selskaber.  
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Det må alene på denne baggrund konkluderes, at SME/PE standarden ikke kommer til at erstatte 

lovgivningen i Danmark. Det vil simpelthen betyde en væsentlig stigning i de administrative byrder for 

de mange regnskabsklasse B selskaber, der er i Danmark.  
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4. EFRAG og SMV segmentet 

Dette afsnit har til formål at beskrive, i hvilken retning The European Financial Reporting Advisory 

Group (EFRAG) arbejder med henblik på revision og regnskab for SMV segmentet. Informationer 

omkring EFRAG's arbejde er primært fra oplysninger indhentet via internettet i form af mødereferater 

samt udtalelser fra ledelsen i EFRAG. 

 

EFRAG bliver etableret i 2001 med henblik på at assistere Europa kommissionen med rådgivning om 

de internationale finansielle regnskabsstandarder (IFRS). Gruppens arbejde bliver i marts 2006 

formaliseret i form af en arbejdsaftale med Europa kommissionen, der foreskriver, at EFRAG vil 

rådgive kommissionen på alle områder, der vedrører IFRS i EU33  

 

EFRAG består af en såkaldt teknisk ekspert gruppe. Gruppen består af 11 medlemmer, som alle har 

forskellig ekspertise til grundlag for arbejdet i EFRAG. Formanden for gruppen er dansker og hedder 

Stig Enevoldsen. 

 

Således er EFRAG ikke, som IASB, et organ der har til formål at udvikle standarder, men har 

udelukkende en rådgivende funktion i henhold til Europa kommissionen. 

 

4.1 EFRAG's arbejde med SMV segmentet 

Da EFRAG ikke er med til at udvikle regnskabsstandarder, er gruppens arbejde primært at kommentere 

på den eksisterende lovgivning samt igangværende projekter, herunder IASB's arbejde med SME/PE 

standarden.  

 

I maj 2008 afholder formanden for EFRAG Stig Enevoldsen over for Foreningen af Statsautoriserede 

Revisorer (FSR) et indlæg i forbindelse med en konference. Indlægget indeholder en række af forhold 

omkring årsregnskabet, som EFRAG forholder sig til. 

                                                 
33 Ifølge IFRAG's egen hjemmeside www.efrag.org "EFRAG Facts" 
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Der er i indlægget også en række forhold, der direkte relaterer sig til SMV segmentet34. EFRAG 

forholder sig bl.a. til følgende væsentlige forhold for SMV segmentet: 

 

- Antal af regelsæt (årsregnskabsloven, vejledninger, SME/ PE standard osv) 

- Forskellene mellem regnskabsklasserne i årsregnskabsloven 

- Hyppighed i rapportering 

- Teknologi ved rapportering 

 

4.1.1 Antal regelsæt 

Antallet af gældende regelsæt er stigende. Dette til trods for at tendensen er forenklinger og 

administrative lempelser. Seneste store udspil er IASB's føromtalte internationale regnskabsstandard 

for SME/ PE virksomheder, der forventes vedtaget i 2009.  

 

EFRAG stiller spørgsmålstegn ved, hvor mange regelsæt der kan være, og hvorvidt det kan forventes, 

at alle regelsæt bliver forstået efter hensigten35. For et mindre dansk selskab, der opererer 

internationalt, er der i dag mange regelsæt at forholde sig til. Foruden årsregnskabsloven og de danske 

regnskabsvejledninger er der f.eks. også fælles EU regler og snart en international regnskabsstandard 

fra IASB. 

 

4.1.2 Forskellene mellem regnskabsklasserne i årsregnskabsloven 

EFRAG stiller sig kritisk over for forskellene imellem de forskellige regnskabsklasser i 

årsregnskabsloven. Dette begrundes med, at koncentrationen af selskaber i Danmark er samlet omkring 

regnskabsklasse B. 

 

                                                 
34 Plancher i forbindelse med konference hos FSR, 15. maj 2008, Stig Enevoldsen IFRAG "årsregnskabet - hvor er vi på vej 

hen?" 
35 Plancher i forbindelse med konference hos FSR, 15. maj 2008, Stig Enevoldsen IFRAG "årsregnskabet - hvor er vi på vej 

hen?" 
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EFRAG giver udtryk for, at der er for lidt forskel på de forskellige regnskabsklasser, med henvisning til 

det store SMV segment som i stort omfang bliver behandlet i årsregnskabsloven under regnskabsklasse 

B.   

 

4.1.3 Hyppighed i rapportering 

Rapportering til virksomhedens interessenter skal i henhold til årsregnskabsloven ske årligt. Dette er 

også et tema, som Stig Enevoldsen fremhæver på sit indlæg hos FSR.  

 

Hvorvidt hyppigheden er tilstrækkelig stiller EFRAG spørgsmålstegn ved. Begrebet behovsorienteret 

information fremhæves som diskussionsplatform. En forudsætning for, at SMV segmentet kan foretage 

rapportering til interessenter mere hyppigt samtidigt med at omkostninger holdes på et fornuftigt 

niveau, afhænger af rapporteringsformen. Såfremt SMV segmentet i højere grad rapporterer 

teknologisk, vil meromkostningen for rapportering flere gange årligt kunne holdes nede.  

 

4.1.4 Teknologi ved rapportering 

EFRAG fremhæver teknologien og rapporteringsformen som et væsentligt element i forhold til SMV 

segmentet. Arbejdet med revision og regnskaber er blevet automatiseret, men EFRAG påpeger, at 

præsentation og indhold ikke er fulgt med.  

 

EFRAG fremhæver værdien ved, at rapporteringen i form af regnskaber i højere grad afspejler nutiden. 

Såfremt teknologien spiller en mere central rolle i rapporteringsformen for SMV-segmentet, mener 

EFRAG, at de mindre selskaber i højere grad vil være i stand til at opfylde informationsbehov fra 

interessenter, uden dette vil betyde en eksplosiv udvikling i omkostninger forbundet hermed.  
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4.2 EFRAG's høringssvar på SME/ PE standard 

EFRAG fremsender d. 7. februar 2008 sit høringssvar til IASB vedrørende udkastet til SME/PE 

standard36.  

 

Der er en række forslag til ændringer for forbedringer i høringssvaret, som har to hovedbudskaber. 

EFRAG ønsker at gøre standarden til et fuldt ud stand alone uden referencer til IFRS standarder. Dette 

begrundes med, at forståelsen for standarden vil være højere, såfremt der ikke refereres til andre mere 

omfattende standarder. 

 

Derudover fremhæver EFRAG et ønske om en analyse af interessenternes behov for 

regnskabsinformation fra SMV segmentet, herunder en afklaring af hvor der er forskelle i relation til de 

behov, der er i forhold til større selskaber. EFRAG mener, at der inden færdiggørelsen af standarden fra 

IASB er behov for en grundlæggende undersøgelse, der afdækker hvorvidt SME/PE standarden 

afdækker de behov brugerne har. Der kan både være tale om områder, der ikke afdækker behovene 

fuldt ud, men også områder hvor informationerne er for mange. 

 

4.3 Delkonklusion 

EFRAG har til opgave at assistere Europa kommissionen med rådgivning omkring regnskabsmæssige 

forhold. Formand Stig Enevoldsen fremhæver en række forhold og stiller en række spørgsmål, der må 

forventes at indgå i arbejde og overvejelserne for SMV segmentet i fremtiden. 

 

Der er dele af de forhold, som EFRAG beskriver, der også indgår i andre organers arbejde med SMV 

segmentet. Her kan bl.a. nævnes rapporteringsform, som også indgår i overvejelser i Danmark i form af 

regeringens byrdekomite. Dette behandles i afsnit 5.  

 

 

                                                 
36 EFRAG 7. februar 2008, Final comment letter IFRS for SME's 
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I forbindelse med IASB's udarbejdelse af SME/PE standard fremhæver EFRAG flere forhold. Et 

væsentligt punkt er en undersøgelse, der skal fremhæve de behov, som standarden skal afdække i form 

af interessenternes behov. Set med danske øjne må det formodes, at en sådan undersøgelse vil vise, at 

standarden er for omfangsrig, og unødigt vil tvinge de små selskaber til et informationsniveau, der ikke 

er efterspurgt af interessenterne.  
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5. LEMPELSER TIL ÅRSREGNSKABSLOVEN 

Dette afsnit omhandler indledningsvis en kort beskrivelse af de mest gængse virksomhedsformer i 

Danmark. Beskrivelsen af virksomhedsformer leder op til en gennemgang af den seneste 

årsregnskabslov der bliver vedtaget i 2001. 

 

Herefter fokuseredes der på den af regeringen nedsatte byrdekomites arbejde samt en gennemgang af 

de allerede vedtagne administrative lempelser til årsregnskabsloven. Der er de senere år foretaget en 

række administrative lettelser, hvorfor der i afsnittet vil blive fokuseret på de mest omtalte og 

kontroversielle lempelser. 

 

Afsnittet vil herefter analysere, hvilke forventninger eksterne parter, i form af f.eks. Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen samt revisionsfirmaerne, har til fremtidige administrative lempelser til 

årsregnskabsloven.  

 

5.1 Virksomhedsformer i Danmark 

I Danmark kan man drive virksomhed i forskellige regi. Helt overordnet kan man dele 

virksomhedsformerne op i henholdsvis personligt ejede virksomheder og selskaber.  

 

Der er flere forhold, der adskiller sig fra det at drive virksomhed i personligt regi kontra i et selskab. 

Det mest elementære er forskellen på hæftelsesforholdet. Dette er begrænset for selskaber37, mens der 

for virksomhedsejere af en personligt drevet virksomhed er hæftelse med hele den personlige formue38. 

 

                                                 
37 Selskaber defineres som selvstændige juridiske enheder, hvorfor selskabet alene hæfter med hele sin formue 
38 L. H. Madsen, Beskatning ved deltagelse i personselskaber, 2003, kapital 2, Personselskabernes selskabsretlige 

karakteristika  
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5.1.1 Personligt ejet virksomhed/ interessentskab 

Ved personligt ejet virksomhed/interessentskab skal forstås som en samlet betegnelse, der er 

kendetegnende som værende transparente i skattemæssige henseende. 

 

Det står frit for, om enhver fysisk person ønsker at starte selvstændig virksomhed. Der er ingen 

formelle krav om kapital eller stiftelsesdokumenter39. 

 

Er det tilfældet at to eller flere personer ønsker at drive en personligt ejet virksomhed sammen, 

betegnes det som et interessentskab (I/S). Interessentskabet betragtes ikke som en selvstændig juridisk 

enhed, dog kan deltagerne/ejerne i interessentskabet være både personer såvel som juridiske enheder i 

form af selskaber.  

 

Både en personlig drevet virksomhed og interessentskabet er transparente, idet beskatningen ikke sker i 

virksomheden, men hos interessenterne. 

 

5.1.2 Beskatning for personligt ejet virksomhed/ interessentskab 

Den skattepligtige indkomst for personligt ejet virksomhed/interessentskab opgøres efter 

Statsskatteloven, SL § 4-6, der er gældende for både fysiske og juridiske personer. SL § 4 fastlægger, 

hvilke indkomster der skal medregnes til den skattepligtige indkomst. SL § 5 fastlægger, hvilke 

indkomster der ikke skal medregnes, og SL § 6 fastlægger hvilke omkostninger der kan fradrages i den 

skattepligtige indkomst. 

 

Selve beregningen af fysiske personers skat bliver i 198740 ændret i forbindelse med en skattereform.  

                                                 
39 L. H. Madsen, Beskatning ved deltagelse i personselskaber, 2003, kapital 2, Personselskabernes selskabsretlige 

karakteristika 
40 H. Dam, Virksomhedsordningen, Skatteret kapitel XXI Almen del, 6. udgave 
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Virksomhedsskatteordningen bliver indført, med det formål at skabe lige fradrag for alle, hvad enten 

der er tale om personligt ejet virksomhed eller selskab, samt at sidestille investeringen i personligt ejet 

virksomhed med enhver anden investering.  

 

Virksomhedsskatteordningen er en omfattende ordning, som derfor kan kræve en del ekspertise, og 

behovet for en forenklet ordning som alternativ er tiltagende. Der bliver derfor fra indkomståret 1993 

indført et alternativ i form af kapitalafkastordningen. Kapitalafkastordningen har samme formål som 

virksomhedsskatteordningen, nemlig at sidestille drift af selvstændig virksomhed med drift i selskabs 

regi. 

 

5.1.3 Aktie og anpartsselskaber 

Aktie- og anpartsselskaber udgør den overvejende andel af det samlede antal selskaber i Danmark. 

Dansk Statistik foretager jævnligt opgørelse over virksomhedsformer, og ifølge opgørelsen for 2007 

udgør aktie- og anpartsselskaber ca. 90 % af det samlede antal af virksomheder, der drives i 

selskabsform41. 

 

Lovgivning og krav for henholdsvis aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven er i vid udstrækning 

identisk. Der er således også i de senere år foretaget ændringer til primært anpartsselskabsloven, der 

har medført, at forskellen mellem de to selskabsformer i dag er begrænset. Der vil i det følgende blive 

henvist til aktieselskabsloven (ASL). Det er dog ved stiftelse af de to selskabsformer stadig en 

grundlæggende forskel i kravet til kapitalindskud, som for aktieselskaber udgør 500 tkr42. og for 

anpartsselskaber udgør 125 tkr43.  

 

Ved stiftelse af et selskab er der, modsat start af personlig ejet virksomhed, flere formelle krav, der skal 

overholdes. Ifølge ASL § 3 kan et aktieselskab stiftes af en eller flere stiftere.  

                                                 
41 Opgørelse indhentet hos Dansk Statistik, www.dst.dk  
42 Aktieselskabsloven § 1, stk. 3 
43 Anpartsselskabsloven § 1 st. 3 
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I forbindelse med stiftelsen er der bl.a. krav om, at stiftere underskriver et stiftelsesdokument, 

indeholdende udkast til vedtægter og bestemmelser om forhold, der er nævnt i ASL § 5 og § 6. 

Stifterne i et selskab kan være såvel fysiske personer såvel som juridiske enheder. Efter beslutningen 

om stiftelse af et selskab, skal der ske anmeldelse og registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen44.  

 

Der er, jf. ASL § 4 krav om vedtægternes indhold, heraf kan eksempelvis nævnes krav om: 

 

- Selskabets navn 

- Hjemstedskommune 

- Selskabets formål 

- Aktiekapitalens størrelse 

- Aktiernes nominelle værdi og tilhørende stemmeret 

 

Årsagen til de større krav til selskabet set i forhold til personligt ejet virksomhed skal hovedsageligt ses 

i lyset af forskellen i hæftelsesforholdet. Aktie- og anpartsselskaber er selvstændige juridiske enheder, 

og dermed skal forstås, at selskabet alene hæfter med hele sin formue. Aktionærer eller anpartshavere 

hæfter således som udgangspunkt kun med den indskudte selskabskapital. 

 

Hæftelsesforholdet er ofte et væsentligt element ved valg af virksomhedsform. Det kan dog være svært 

for især mindre selskaber i praksis at opnå den begrænsede hæftelse, idet samarbejdspartnere i form af 

banker, leverandører mv., kan kræve sikkerhed for sine ydelser til selskabet. Såfremt denne sikkerhed 

er svært at finde i selskabet, kan der stilles krav til personlig hæftelse i form af kaution. 

 

Alle aktie- og anpartsselskaber er frem til år 2005 underlagt revisionspligt ifølge årsregnskabsloven. 

Netop revisionspligten har været til stor diskussion, hvilket behandles efterfølgende i afsnit 5.3. 

 

                                                 
44 Aktieselskabsloven § 11 
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5.1.4 Beskatning af aktie- og anpartsselskaber 

Selskabets skattepligtige indkomst opgøres på samme måde som for personligt ejet virksomhed. Det 

driftsøkonomiske resultat reguleres for ikke skattepligtige og ikke fradragsberettigede omkostninger, 

hvorefter der tillægges regnskabsmæssige af- og nedskrivninger, og i stedet for fratrækkes 

skattemæssige af- og nedskrivninger. 

 

Selskabsskatten udgør i øjeblikket 25 %45. Idet selskabsskatten er relativ lav i forhold til personlig 

indkomst åbner det op for højere grad af skatteplanlægning, og inddragelse af fremtidige forventninger 

heri. Det kan være en fordel for selskabets ejere at lade overskud forblive i selskabet, og undgå højere 

beskatning ved hjemtagelsen i form af udbetaling af løn eller udlodning af udbytter. 

 

Der er grundlæggende kun to måder at få penge ud af et selskab nemlig ved udbetaling af løn/ honorar 

samt udlodning af udbytter. Det er for selskabsejere væsentligt at bemærke den gældende lovgivning 

omkring udlodning af udbytte, heraf indeholdelse af udbytteskatter såfremt udlodning sker til personer 

eller juridiske enheder med ejerandel under 10 %46. 

 

5.2 Ændringer i Årsregnskabsloven 

Årsregnskabsloven, som vi grundlæggende kender den i dag, bliver vedtaget i 2001, og træder i kraft d. 

1. januar 2002. Der var flere årsager til, at der var brug for en ny årsregnskabslov. Den forhenværende 

årsregnskabslov stammer fra 1981, og siden dens vedtagelse har mange ting ændret sig i samfundet.  

 

 

 

                                                 
45 Selskabsskatteloven § 2 
46 Senest nedsat fra 15% til 10% for året 2009 
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5.2.1 Årsregnskabslov anno 2002  

I takt med en stigende globalisering, stiger virksomhedernes interessenters behov for at være i stand til 

at sammenligne regnskaber på tværs af landegrænser, og den nye årsregnskabslov har da også for sigte 

at være mere international i sin udformning. 

 

En af de helt store ændringer, der sker i form af vedtagelsen af ny årsregnskabslov, er indførelse af 

byggeklodsmodellen. Regeringen fremkommer, i samarbejde med Regnskabsrådet med denne løsning, 

der primært har til formål at skabe en kobling mellem forventet informationsbehov fra interessenterne 

set i forhold til virksomhedens størrelse47.  

 

Den afledte effekt heraf er væsentlige administrative lempelser for de helt små virksomheder, som 

betegnes som regnskabsklasse A og B, jf. bilag 1. Netop regnskabsklasserne er herefter genstand for en 

del tilpasning og udvikling i form af ændringer af krav, størrelser mv. Af bilaget fremgår udviklingen 

for regnskabsklasserne fra perioden 2002 til 2009. 

 

På grund af samfundsudviklingen, og det ændrede informationsbehov fra virksomhederne, sigter 

årsregnskabsloven også mod et mere retvisende billede. Det er målsætningen, at virksomhedernes 

aktiver og forpligtelser i højere grad skal fremstå med den reelle værdi. Det er med henblik på at øge 

informationsniveauet på de områder, der findes relevante. Derfor bliver der indført nye regler for, 

hvilke beretninger der skal være i årsrapporten, og hvad de skal indeholde. Det er ønsket at få 

virksomhederne til selv at fortælle om virksomhedens forretningsudvikling, og i hvilken retning 

ledelsen forventer den fremtidige udvikling for virksomheden.  

 

Endeligt er et stort mål for regeringen at få vedtaget en årsregnskabslov, der på de fleste områder skal 

fremstå mere enkel48. 

 

                                                 
47 www.ft.dk, kommentarer vedrørende lovforslag L138 
48 Undervisningsmateriale/ plancher CBS, Ekstern Rapportering CMA 2006 
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5.2.2 Ændringer i 2006 

Det er netop forenklinger, der danner grundlag for de ændringer, der sker i 2006. Det er regeringens 

målsætning at foretage lovændringer, der kan sikre markante administrative lempelser for primært de 

helt små selskaber.  

 

Hovedårsagen skal ses i lyset af konkurrenceevnen for de små selskaber, idet flere lande i Europa har 

ophævet revisionspligten for små selskaber. Regeringen fremsætter d. 16. november 2005 et lovforslag, 

der danner grundlag for en del debat, dels i dagspressen, men også i forbindelse med folketingets 

behandling. Lovforslaget bliver vedtaget d. 21. marts 2006, med indgåelse af et enkelt kompromis, der 

omhandler revisionspligten for små selskaber. 

 

Netop afskaffelse af revisionspligten for små selskaber bliver debatteret flittigt49 50 51. På trods af 

kraftig kritik vedtager regeringen en afskaffelse af revisionspligten for helt små selskaber. Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen foretager beregninger der viser, at den årlige besparelse for de berørte selskaber i alt 

vil være over en halv milliard kr., når afskaffelsen af revisionspligten er implementeret52. 

 

De professionelle organer peger på to centrale punkter i forbindelse med afskaffelsen af 

revisionspligten. For det første henvises der til hensynet til kreditorerne, som bliver stillet ringere, 

såfremt et selskab fravælger revision. Derudover fremhæves muligheden for øget skattesnyd, idet 

ledelsen alene kan udarbejde regnskabet, der danner grundlag for opgørelse af den skattepligtige 

indkomst uden kontrol. Flere mener, at der ikke bliver afsat tilstrækkelige ressourcer til øget 

skattekontrol53. 

 

                                                 
49 Erhvervsbladet 17. marts 2006 "Forslag om revisionspligt i modvind" 
50 Erhvervsbladet 17. marts 2006 " Nye krav til forslag om revisionspligt" 
51 KPMG, Regnskabsmæssige fokusområder, side 11 
52 Erhvervs- og Selskabsstyrelen, 11. januar 2006 "Markante besparelser for SMV'ere"  
53 Erhvevsbladet 17. marts 2006 "Forslag om revisionspligt i modvind" 
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Ændringerne til årsregnskabsloven bliver vedtaget i form af lov 50, og i samme omgang bliver 

selskabslovene ændret i form af lov 51.   

 

5.2.3 Lov 50 

Lov 50 medfører en række ændringer til årsregnskabsloven, der kan opdeles i områderne indregning/ 

måling, regnskabspræsentation, afskaffelse af revisionspligt samt øvrige forhold. Ændringerne 

behandles nedenfor med fokus på væsentlige ændringer, der omhandler regnskabsklasse B selskaber. 

 

Indregning/ måling 

Der foretages 3 ændringer til indregning og måling. Alle 3 ændringer er lempelser for regnskabsklasse 

B selskaber: 

 

- Ingen krav om indregning af finansielle leasingaktiver 

- Ingen krav om anvendelse af produktionsmetoden for entreprisekontrakter 

- Kostprismetoden bliver fremover hovedreglen for indregning og måling af kapitalandele i tilknyttede 

virksomheder. 

 

Ophævelsen af kravet om indregning af finansielle leasingaktiver vurderes at have en væsentlig 

betydning for de små selskaber. Mange af de leasingkontrakter, der indgås ved leje af f.eks. en 

kopimaskine, vil ofte være at betegne som finansiel leasing. Da det er noget mere omfangsrigt at 

foretage indregning af finansielle leasingaktiver frem for operationelle, vurderes dette, at have en 

mærkbar effekt for selskabet.  

 

Det bemærkes dog af revisionsfirmaet KPMG, at det retvisende billede af regnskabet overgår enhver af 

de øvrige forhold. Dette betyder i praksis, at selskaber alligevel skal foretage indregning af finansielle 

leasingaktiver, såfremt en undladelse vil betyde, at regnskabet ikke er retvisende54. 

 

                                                 
54 KPMG, Regnskabsmæssige fokusområder marts 2006 
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Ophævelsen af kravet om anvendelse af produktionsmetode for entreprisekontrakter vurderes ligeledes 

at være en mærkbar lempelse for de berørte selskaber. Det bemærkes også her af revisionsfirmaet 

KPMG, at der er et grundlæggende krav i årsregnskabsloven om retvisende billede. 

 

Regnskabspræsentation 

Der foretages 6 ændringer med hensyn til regnskabspræsentation, der har betydning for 

regnskabsklasse B selskaber: 

 

- Tilladelse af sammendrag af nettoomsætning og visse omkostninger til "bruttofortjeneste" 

- Valgmulighed mellem summarisk og fuldstændig egenkapitalopgørelse 

- Ingen krav om anlægsnoter 

- Ingen krav om oplysning af eventualaktiver 

- Ingen krav om oplysning om nærtstående parter 

- Færre krav til ledelsesberetningens indhold 

- Undladelse af krav om hoved-nøgletal for modervirksomhed 

 

Det første punkt omkring tilladelse af sammendrag af regnskabsposter er frem til dette tidspunkt blevet 

debatteret jævnligt. Årsagen skyldes at tilladelsen allerede er gældende inden ovenstående træder i 

kraft, jf. årsregnskabslovens § 32. Der har dog tidligere været stillet krav om begrundelse i form af 

særlige konkurrencelignende forhold, hvilket med lov 50 ophæves.  

 

Afskaffelse af revisionspligt 

Som følge af lov 50 afskaffes revisionspligten for helt små selskaber. Der er dog flere kriterier, der skal 

være opfyldt, for at revisionen kan fravælges. Selskabet må bl.a. ikke overstige en størrelsesgrænse55. 

 

 

                                                 
55 Grænsen defineres som en virksomhed skal overholde to ud af tre krav i to på hinanden følgende regnskabsår. 

Nettoomsætning maksimalt 3 millioner kr., balancesum på under 1,5 mill.kr., gennemsnitlig heltidsbeskæftigede under 12 
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Som beskrevet er netop dette punkt et omdiskuteret emne, og der bliver indgået et kompromis i 

forbindelse med vedtagelsen af loven. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får beføjelse til at kræve revision 

af en årsrapport, såfremt selskabet accepterer et bødeforlæg, eller hvis virksomheden som led i en 

straffesag dømmes for overtrædelse af selskabs-regnskabs- eller skattelovgivningen, eller hvor der 

konstateres overtrædelser af regnskabs- eller selskabslovningen. 

 

Øvrige forhold 

Ændringerne omhandler i sin væsentlighed lempelser til bogføringsloven i form af opbevaring af 

regnskabsmateriale mv. Det vurderes ikke at have en nævneværdig påvirkning.  

 

5.2.4 Lov 51 

Lov 51 har to primære fokusområder. For det første er det målsætningen at strømligne 

selskabsformerne, så forskellene imellem anpartsselskaber og aktieselskaber bliver færre. Dernæst har 

loven til hensigt at mindske den administrative byrde for mindre selskaber. Nedenstående vil beskrive 

de primære ændringer, der sker for regnskabsklasse B selskaber. 

 

Såvel anpartsselskabsloven (ApSL) som aktieselskabsloven (ASL) tilpasses som følge af ophævelse af 

revisionspligten, jf. afsnit 4.2.3.  

 

Herudover præciseres bestemmelserne for acontoudbytte. Selskaberne kan eksempelvis allerede ved 

selskabets stiftelse vælge bestemmelserne om acontoudbytte. Dette betyder, at selskabet ikke behøver 

at ændre vedtægterne efterfølgende. Et selskab kan dog tidligst udbetale udbytte efter den første 

årsrapport er aflagt. 

 

Der gives en række lempelser i form af færre krav om vurderingsberetninger og erklæringer. Der 

afskaffes bl.a. krav om revisorerklæring i det tilfælde, at et selskab ønsker at foretage 

gældskonvertering. Ligeledes afskaffes kravet om revisorerklæring ved kapitalnedsættelser, der har 

udbetaling til aktionærer som formål. Det er alene selskabets øverste ledelsesorgan, der bærer ansvaret 

for, at der er dækning for aktiekapitalen samt øvrig bundne reserver. 
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Et eksempel på at lov 51 sigter mod at ligestille de to selskabsformer, kan bl.a. ses ved, at det tidligere 

kun har været tilladt for anpartsselskaber at træffe beslutninger uden afholdelse af generalforsamling. 

Begrundelser har hidtil været, at anpartsselskaber historisk ofte har haft en lille ejerkreds, hvorfor 

denne bestemmelse har været hensigtsmæssig. Dette ændres således, at ledelsen i aktieselskaber får 

samme muligheder.  

 

Modsat lempes reglerne omkring kapitaltab for anpartsselskabet som hidtil har været væsentlig 

strengere end for aktieselskabet, grundet lavere krav til størrelsen af selskabskapitalen. Dette ændres, 

således at anpartsselskabet på dette punkt i vid udstrækning er ligestillet med aktieselskabet.  

 

5.2.5 FSR's kommentarer til Lov 50 og 51 

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) indsender, inden lov 50 og 51 vedtages, et svar på det 

høringsudkast som er fremlagt56. Det er værd at bemærke FSR's kommentarer i det efterfølgende 

forløb, idet foreningen påpeger en række forhold, der kan få betydning for både virksomhedernes 

interessenter såvel som for revisionsbranchen. 

 

FSR mener helt overordnet, at forarbejdet til lovændringerne er for ringe. Foreningen fremhæver, at 

den lange række af lempelser vil øge risikoen for økonomisk kriminalitet.  

 

Det er ifølge FSR bl.a. lempelserne for de små koncerner, der kan undgå at aflægge koncernregnskab, 

samt indregne kapitalandele til kostpris, der kan give problemer i gennemskueligheden. De koncerner, 

som FSR er mest bekymrede for, er de mange holdingselskaber, der ved den nye lov ikke længere skal 

aflægge koncernregnskab. Det kan eksempelvis tænkes, at visse holdingselskaber er hjemhørende i 

lande med skattely.  

 

                                                 
56 FSR, høringssvar d. 16. november 2005  
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Derudover stiller FSR sig kritisk over for, hvorvidt de beregninger der er foretaget med henblik på at 

opnå administrative besparelser, vil komme især de små selskaber til gode, idet de mange ændringer i 

sig selv er omkostningstyngende, idet selskaberne skal foretage tilpasninger, forstå ny lovgivning osv. 

 

FSR er også kritiske over for at høringsudkastet er baseret på 4. og 7. selskabsdirektiv, som er mere end 

20 år gamle. Dette medfører ifølge FSR, at målet med en ny klar årsregnskabslov ikke bliver som 

ønsket. Som følge heraf har det medført, at de beregninger, der er foretaget i form af forventede 

administrative besparelser ikke er korrekte.  

 

 Der er dog i høringsforslaget lagt op til, at ændringerne skal evalueres, hvilket FSR er positive over 

for, idet foreningen således bemærker, at der er lagt op til at følge op på, hvorvidt ændringerne får den 

ønskede effekt. 

 

5.3 Byrdekomiteen på regnskabsområdet 

Den siddende regering har som mål frem til 2010 at lempe de administrative byrder for virksomhederne 

med 25 %. De allerede vedtagne ændringer i form af lov 50 og 51 er ikke tilstrækkelige, så regeringen 

nedsætter i starten af 2006 en komite med fokus på regnskabsområdet.  

 

Komiteens formål er at komme med konkrete forslag til forenklinger, der kan medvirke til at reducere 

virksomhedernes administrative omkostninger, som en direkte følge af regulering på 

regnskabsområdet57. Repræsentanterne i komiteen er fra erhvervsorganisationer, virksomheder, SKAT, 

Danmarks Statistik samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  

 

 

 

 

                                                 
57 Finansrådets årsberetning 2006, www.finansraadet.dk 
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Årsagen til at komiteen er repræsenteret på så mange forskellige faglige felter, er at sørge for, at fokus 

kan rettes mod samspillet mellem og samkøring af data på forskellige områder i form af: 

 

- Erhvervsbeskatning 

- Regnskabsregulering 

- Indberetning af oplysninger til statistiske formål 

 

Der vil i det efterfølgende blive fokuseret på komiteens arbejde på området for regnskabsregulering. 

 

5.3.1 Byrdekomiteens hovedanbefalinger  

Komiteen fremkommer i maj 2007 med en omfattende rapport, hvoraf der fremgår hovedanbefalinger i 

form af 39 forslag, som er fordelt på 9 emner.  

 

Hovedelementerne i anbefalingerne er reduktion og forenkling af indberetninger, herunder reduktion af 

antallet af indberetninger. Foruden dette fremlægger komiteen en række forslag til forenkling af 

årsregnskabsloven samt enkelte forslag i form af tilpasning af årsregnskabsloven til de internationale 

regnskabsstandarder IFRS.  

 

Komiteens forslag til forenkling af årsregnskabsloven fremgår af bilag 2. Af de mere omfangsrige 

forslag kan fremhæves forslag om: 

 

- Ophævelse af regnskabspligten for de mindste virksomheder 

- Særskilt regnskabsvejledning for regnskabsklasse B selskaber 

- Udarbejdelse af særskilt revisionsvejledning for de mindste selskaber 

 

Ophævelse af regnskabspligten for de mindste virksomheder 

Komiteen foreslår, at man søger at få ændret EU's 4. direktiv, som foreskriver, at alle selskaber med 

begrænset hæftelse skal aflægge årsrapport.  
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Det er komiteens opfattelse, at det vil være tilstrækkeligt at de mindste selskaber udelukkende 

rapporterer til SKAT, og det begrundes med, at informationstabet efter komiteens opfattelse vil være 

meget begrænset58.  

 

Forslaget kommenteres i samme rapport af FRR og FSR, som ikke kan tilslutte sig forslaget. Dette 

begrundes bl.a. med, at regnskabskravet hænger uløseligt sammen selskabernes begrænsede hæftelse 

samt en markant ringere kreditorbeskyttelse.  

 

Særskilt regnskabsvejledning for regnskabsklasse B selskaber 

Forslaget fra komiteen går ud på, at der skal udarbejdes særskilt regnskabsvejledning med elektronisk 

mulighed for opstilling af regnskab. Forslaget begrundes med, at dette vil forenkle processen for mange 

helt små selskaber, og komiteen sigter dermed efter behovet for revisors bistand ved 

regnskabsudarbejdelsen overflødiggøres.  

 

Skatteministeriet bemærker i rapporten til dette forslag, at netop IASB er i gang med udarbejdelsen af 

en international standard målrettet til SMV segmentet. Desuden henvises til FSR, som har udarbejdet 

en regnskabsvejledning for små selskaber (regnskabsklasse B), som i øjeblikket er ved at blive 

opdateret. 

 

Udarbejdelse af særskilt revisionsvejledning for de mindste selskaber 

Komiteen stiller her forslag om, at der skal udarbejdes et helt særskilt sæt revisionsvejledninger for de 

mindste selskaber. Det er et relativt omfattende arbejde, men det begrundes med, at revisor kun i 

begrænset omfang kan påtegne årsrapporten samt yde regnskabsmæssig assistance i form af f.eks. 

opstilling af årsrapport. Ligeledes begrundes forslaget med, at sådanne revisionsvejledninger kan 

tilpasses, således at  revisionen af de mindste selskaber ikke bliver mere omfangsrig end nødvendigt. 

 

                                                 
58 Byrdekomiteen for regnskabsområdet 15. maj 2007 " Plan for reduktion af de administrative byrder for 

regnskabsområdet", kapitel 5 
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Forslaget bliver kommenteret af FRR og FSR, som ikke kan støtte forslaget. Det begrundes med, at 

FRR og FSR ikke mener der er noget i vejen for, at revisor hjælper med at opstille regnskabet, og 

samtidig udfører revision for selskaber i klasse B. Desuden bemærkes det, at revisionen allerede i dag 

nøje afhænger af størrelse og kompleksitet af selskabet. 

 

5.3.2 Vedtagelse af nye ændringer til årsregnskabsloven (lov 100) 

Lovforslag nr. 100 bliver vedtaget d. 3. juni 2008. Ændringerne har primært til formål at medføre 

yderligere administrative lempelser for de mindre selskaber, og modsat øge kravene for de større. Det 

sidste for at imødegå fremtidige regnskabsskandaler59. 

 

For regnskabsklasse B selskaber er der i lov 100 tale om en række lempelser. Der er delvist tale om 

forslag fra regeringens egen komite, jf. afsnit 4.3.1. Ændringerne for regnskabsklasse B selskaber er 

angivet i bilag 3. Af de væsentlige ændringer kan fremhæves: 

 

- Forøgelse af størrelsesgrænserne for inddeling i regnskabsklasser med 20 % 

- Forøgelse af størrelsesgrænserne for koncernregnskabspligt som følge af ovenstående 

- Ophævelse af kravet om revision af ledelsesberetning 

 

Forøgelsen af regnskabsklasserne må sige at være den helt store ændring, der sker igennem vedtagelsen 

af lov 100. Størrelsesgrænserne hæves med 20 % for regnskabsklasserne A, B C (mellem) og C (stor). 

Dette sker for at de svarer til grænserne i EU direktiverne, der blev ændret senest i 2006. Det er dog 

alene grænserne for nettoomsætning samt balancesum der forhøjes. Grænsen for antal ansatte forbliver 

uændret. Ligeledes ændres der ikke ved metoden, hvorpå man afgør hvilken regnskabsklasse der 

tilhøres. 

 

Den direkte konsekvens af forøgelsen af regnskabsklasserne er selvsagt, at mange selskaber skal 

revurdere, hvorvidt de får mulighed for at gå en regnskabsklasse ned.  

                                                 
59 KPMG, regnskabskabsmæssige fokusområder juni 2008 
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Det gør sig gældende for selskaber der hidtil har været hjemhørende i regnskabs klasse C (mellem) 

eller C (stor). Såfremt et selskab kan rykke en regnskabsklasse ned, vil det medfører lempelser i form 

af færre krav til indregning/ måling samt noteoplysninger.  

 

Den indirekte konsekvens af forøgelsen af regnskabsklasserne bliver en forhøjelse af grænsen for 

koncernregnskabspligten, idet denne følger grænsen for regnskabsklasse B.  

 

5.3.3 FSR's synspunkter på lovforslag nr. 100 

FSR er generelt mere positiv over for ændringerne i henhold til lovforslag nr. 100, end de tidligere 

ændringer i L50 og 5160.  

 

FSR påpeger dog at der netop i kraft af L50 og 51 allerede er foretaget en lang række administrative 

lempelser til regnskabskravene, og selvom L100, set i forhold til de tidligere ændringer, er af mere 

begrænset omfang, mener FSR, at ændringer bør ses i et samlet lys. FSR udtrykker en bekymring for, 

at den samlede informationsværdi og kvalitet af danske selskabers årsrapporter forringes til ulempe for 

virksomhedernes interessentgrupper61.  

 

5.4 Forventninger til fremtidige lempelser 

Det er som nævnt den siddende regerings målsætning at nedbringe de administrative byrder for 

virksomhederne med 25 %. Regeringen har med vedtagelsen af L100 foretaget mere end 30 lempelser 

siden årsregnskabslovens vedtagelse i 200162. Det er opfattelsen, at dette mål endnu ikke er nået med 

vedtagelsen af L100, hvorfor vurderingen må være, at der er flere ændringer undervejs. 

 

                                                 
60 FSR, brev til Folketingets Erhvervsudvalg d. 28. april 2008 
61 FSR, brev til Folketingets Erhvervsudvalg d. 28. april 2008 
62 KPMG, regnskabsmæssige fokusområder juni 2008 
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Regeringen har således i sit regeringsgrundlag nævnt en modernisering af selskabslovgivningen. Der er 

nedsat et udvalg, der har til formål at komme med forslag til, hvordan selskabslovgivningen kan 

moderniseres så den er mere enkel, entydig og effektiv. Udvalgets arbejde behandles i afsnit 5. 

 

På trods af de adskillige administrative lempelser er der ikke noget, der tyder på, at rækken af 

ændringer er nået til ende. Flere større revisionsfirmaer skriver i deres kommentarer til L100, at det må 

forventes, at de kommende år vil byde på flere lempelser, som i sin helhed vil være målrettet mod de 

mange regnskabsklasse B selskaber63 64. 

 

5.5 Delkonklusion 

Regeringen vedtager med virkning fra 1. januar 2002 en ny årsregnskabslov. Med loven følger en 

opdeling af selskaber i regnskabsklasser, og disse regnskabsklasser er i de efterfølgende år genstand for 

en del debat mv. 

 

Det er primært regnskabsklasse B selskaber, der i de senere år har oplevet den største forandring i 

forhold til årsregnskabsloven fra 2002. Årsagen skal ses i lyset af regeringens målsætning om at 

foretage administrative lempelser i omegnen af 25 %. Såfremt denne målsætning skal realiseres, er det 

selvsagt nødvendigt for regeringen, at den største fokus rettes mod den målgruppe, der udgør langt det 

største antal af selskaber i Danmark i form af regnskabsklasse B selskaberne. 

 

De største ændringer sker i 2006 i form af L50 og 51. Det er på dette tidspunkt, at der igennem 

vedtagelsen af L50 sker et opgør med revisionsbranchen og dens kerneydelse revision.  

 

Det vurderes imidlertid, at effekten ved at fravælge revision på dette tidspunkt er begrænset. Dette 

begrundes med, at omfanget af revisionshandlinger tilpasses det enkelte selskab, og arbejdet med selve 

revisionen derfor ofte er begrænset.  

                                                 
63 KPMG, regnskabsmæssige fokusområder juni 2008 
64 DeloitteFokus nr. 73 april 2008 
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Derudover opretholdes kravet om indsendelse af årsrapport, og det vurderes, at det netop er 

udarbejdelse og opstilling af årsrapport, der for de helt små selskaber i lige så høj grad er 

omkostningskrævende.  

 

Det er bl.a. regnskabspligten, som regeringens byrdekomite fremhæver i sin rapport i maj 2007. 

Rapporten fremkommer med en lang række af forslag, der alle har til formål at lette de administrative 

byrder for virksomhederne i Danmark. Komiteens forslag bliver kritiseret af bl.a. FSR, som påpeger en 

række problemstillinger ved komiteens forslag. Heraf kan nævnes en væsentlig forringelse af 

informationsstrømmen fra virksomhederne, såfremt forslaget om afskaffelse af regnskabspligt for de 

mindste virksomheder bliver en realitet. 

 

I juni 2008 vedtager regeringen igen en række ændringer til årsregnskabsloven. Ændringerne er delvist 

foretaget på baggrund af forslagene fra regeringens egen byrdekomite. Ændringer i 2008 er dog ikke så 

omfangsrige som i 2006. 

 

Der er dog intet der tyder på, at rækken af ændringer i form af forenklinger, færre krav mv. har set sin 

ende. Regeringen har selv nedsat et udvalg, der i øjeblikket arbejder på en forenkling af 

selskabslovgivningen.  
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6. Forslag til ny dansk selskabslov 

Dette afsnit har til formål at belyse arbejdet omkring en ny dansk selskabslov. I forlængelse af 

regeringens lempelsespolitik, som beskrives i afsnit 5, findes det relevant at beskrive det eksisterende 

arbejde omkring selskabslovgivningen i Danmark, idet dette formodes at have betydning for revisors 

rolle i SMV segmentet fremover.  

 

Der vil i afsnittet blive henvist til sekundært materiale i form af undervisningsmateriale fra Jan Schans 

Christensen65 samt informationsmateriale fra advokatvirksomheden Bech-Brun. Der vil endvidere blive 

henvist til det fremlagte høringsforslag samt diverse avisartikler, hvori eksperter giver udtryk for 

meninger omkring udvalgets forslag til ny selskabslov. 

 

Økonomi- og Erhvervsministeren nedsætter i 2006 et udvalg der skal komme med forslag om 

modernisering og forenkling af selskabslovgivningen for anparts- og aktieselskaber. 

 

 

6.1 Hvorfor modernisere selskabslovgivningen  

Der er en række forhold, der taler for en modernisering og forenkling af selskabslovgivningen. Heraf 

kan nævnes behovet for øget tilpasning til globaliseringen og heraf øget konkurrence blandt 

virksomheder på tværs af landegrænser, tilpasning til den teknologiske udvikling samt regeringens 

fortsatte fokus på at lette de administrative byrder for erhvervslivet66. 

 

 

 

                                                 
65 Jan Schans Christesen er professor på Københavns Universitet og anses som værende en af det største bidragsydere til 

arbejdet vedrørende forslag til ny selskabslov i Danmark, Erhvervsbladet d. 27. november 2008 "Advokaten der gik i statens 

tjeneste" 
66 Jan Schans Christensen, januar 2009 "Forslaget til ny dansk selskabslov"  
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Udvalget har på baggrund heraf fået til opgave at gennemgå den eksisterende selskabslovgivning med 

henblik på følgende67: 

 

- Modernisering og forenkling af indhold og sprog 

- Skabe større fleksibilitet i forhold til den enkelte virksomheds behov 

- Lempe overflødige krav 

- Fremtidssikre i forhold til den teknologiske udvikling 

- Skab større åbenhed. 

 

Udvalget har i november 2008 afgivet sin betænkning, og regeringen fremsætter efterfølgende d. 3. 

december 2008 sit høringsforslag. 

 

6.1.2 Udvalgets arbejde  

Med udgangspunkt i udvalgets opgave, jf. ovenstående, beskrives udvalgsarbejdet ud fra en række 

hovedtræk. Heraf kan næves udvalgets arbejde for at selskaberne og dets ejeres mulighed for at indrette 

sig, som de finder det bedst68.  

 

Udvalget fremhæver dog vigtigheden i hensynet til selskabernes interessenter i form af bl.a. kreditorer 

og offentlige myndigheder. 

 

Det beskrives ligeledes, at det er målsætningen, at udvalgets arbejde skal resulterer i en fuldstændig 

gennemskrivning af de eksisterende love.69 

 

 

                                                 
67 Bech-Bruun, januar 2009 "indsigt" 
68 Betænkning nr. 1498/2008 af 26. november 2008 om modernisering af selskabsretten, kapitel 1 
69 Betænkning nr. 1498/2008 af 26. november 2008 om modernisering af selskabsretten, kapitel 1 
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6.2 Forslaget til ny opbygning af selskabslov 

Udvalgets betænkning om modernisering af selskabsretten er en omfattende publikation på i alt 1.270 

sider.  

 

Udvalget lægger op til en sammenlægning af aktie- og anpartsselskaber70. Dette begrundes med, at 

forskellene allerede i dag er begrænsede bl.a. på grund af de seneste ændringer siden 2006. Det er 

således udvalgets opfattelse, at der med en sammenlægning opnås en række unødvendige gentagelser, 

idet der i dag er en række af sammenfald imellem ASL og ApSL. Udvalget præciserer dog, at det er 

vigtigt, at en sammenlægning af de to love ikke resulterer i en uoverskuelig selskabslov, idet 

målsætningen omkring forenkling således bliver tilsidesat. Udvalget fremhæver en mulighed i at 

udfærdige en vejledning som supplement til en ny selskabslov, der alene er målrettet mod små 

selskaber, således disse nemt kan få information omkring de forhold, der typisk omfatter dem.  

 

Idet udvalgets betænkning om modernisering af selskabsretten består af en lang række af forslag og 

kommentarer, vil der i det efterfølgende blive fremhævet enkelte forslag, der vurderes at have en 

væsentlig betydning for revisors arbejde i SMV segmentet.  

 

6.2.1 Stiftelse 

Der lægges i udvalget betænkning op til en klar forenkling af reglerne for stiftelse af selskaber. 

Udvalget beskriver, at der for aktieselskaber i den gældende lovgivning er tale om en formaliseret 

forretningsgrund uden reelt indhold71.  

 

Udvalget lægger derfor op til, at reglerne for stiftelse af selskaber generelt indrettes efter gældende 

lovgivning for anpartsselskaber. Udvalget henviser til, at aktieselskaber dermed undgår krav om en 

stiftende generalforsamling eller tegningslister. 

                                                 
70 Betænkning nr. 1498/2008 af 26. november 2008 om modernisering af selskabsretten, kapitel 2 
71 Betænkning nr. 1498/2008 af 26. november 2008 om modernisering af selskabsretten, kapitel 4 



Revisors rolle i SMV segmentet 
 
 

  
Page 54

 

   

For at forenkle arbejdet omkring stiftelse af selskaber, foreslår udvalget, at der udarbejdes en 

vejledning med vedtægtsforslag, som skal være tilgængelig på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 

hjemmeside. Dette vil især være til gavn for små selskaber, der ofte ikke har den nødvendige ekspertise 

og viden til sådanne forhold. 

 

Det er ikke i den gældende lovgivning muligt at stifte selskaber frem i tid. Dette mener udvalget ikke 

bør være noget problem, og det er således udvalgets forslag, at denne mulighed indarbejdes i en ny 

selskabslov. Udvalget påpeger dog, at en stiftelse med virkning frem i tid vil nødvendiggøre en 

præcisering af, at der ikke i tidsperioden frem til virkningstidspunktet for selskabets stiftelse kan indgås 

forpligtelser på selskabets vegne. 

 

6.2.2 Selskabskapitalens størrelse 

Med hensyn til legale minimumskapitalkrav ligger udvalget op til, at dette helt afskaffes for 

anpartsselskaber. Udvalget diskuterer i sin betænkning både for og imod en afskaffelse af kapitalkravet 

for anpartsselskaber72. Idet udvalget konkluderer, at kapitalkravet ikke har baggrund i gældende EU-

ret, står det således dansk ret frit for at afskaffe kravet.  

 

Udvalget mener ikke, at kapitalkravet på 125 tkr har den store betydning. Det er udvalgets opfattelse, at 

en beskyttelse af anpartsselskabets kreditorer bedre opnås ved at indføre et krav om, at selskabet har en 

forsvarlig kapital, der modsvarer selskabets aktiviteter. Det foreslås derfor at videreføre det nuværende 

ansvar for ledelsen i anpartsselskaber ud fra ALS § 54, stk. 3. 

 

For så vidt angår minimumskapitalkrav for aktieselskaber fremhæves muligheden for at nedsætte 

kapitalkravet til 25 t.euro i henhold til EU 2. direktiv.  

 

                                                 
72 Betænkning nr. 1498/2008 af 26. november 2008 om modernisering af selskabsretten, kapitel 5 
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Udvalget mener dog, at en nedsættelse af kapitalkravet for det første kan medvirke til, at 

aktieselskabsformen mister anseelse, og for det andet mener udvalget, at beløbets størrelse på det 

nuværende niveau ikke er til hindring for valg af aktieselskabsformen.  

 

6.2.3 Indbetaling af selskabskapital  

I forlængelse med udvalgets forslag om ophævelse af kapitalkravet for anpartsselskaber foreslår 

udvalget, at reglerne for indbetaling af selskabskapital gøres lempeligere73.  

 

Udvalget mener således, at der ikke er grundlag for at opretholde kravet omkring fuld indbetaling af 

selskabskapital ved stiftelse. Dette begrundes med, at kapitalkravet nødvendigvis ikke afspejler det 

reelle kapitalbehov, hvorfor et krav om fuld indbetaling ikke giver et fuldstændigt billede. Udvalget 

foreslår, at kravet om kapitalindskud ved stiftelse udgør 25 % af selskabskapitalen, ved aktie- eller 

anpartsselskaber med mindst 500 tkr. i selskabskapital, og kravet om kapital indskud ved 

anpartsselskaber med mindre kapital helt ophæves. 

 

6.2.4 Aktionærlån og selvfinansiering 

Udvalget har også set på de gældende regler for aktionærlån og selskabers manglende mulighed for 

selvfinansiering74. Overvejelserne for udvalget går i retning af, hvorvidt dansk lovgivning bør være 

strengere end i andre EU lande. Modsatrettet er hensynet til kreditorer, som ved ophævelse af de 

gældende regler vil have en ringere beskyttelse for tilgodehavender. 

 

Det er udvalgets forslag at skabe nogle lempeligere regler for aktionærlån. Udvalget foreslår, at 

forbuddet opretholdes, men at transaktioner dog tillades, såfremt visse betingelser er opfyldt75.  

 

                                                 
73 Betænkning nr. 1498/2008 af 26. november 2008 om modernisering af selskabsretten, kapitel 5 
74 Betænkning nr. 1498/2008 af 26. november 2008 om modernisering af selskabsretten, kapitel 14 
75 Skal kunne indeholdes i selskabets frie reserver, skal foregå på markedsmæssige vilkår, der skal foretages 

kreditvurdering, der skal se godkendelse på generalforsamling 
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6.2.5 Øvrige forhold 

Foruden de ovenfor nævnte forhold foreslår udvalget en lang række af forslag. Udvalget foreslår bl.a. 

lempeligere regler for ledelsesstrukturer, generalforsamlinger, fusion og spaltning. 

 

Den røde tråd i udvalgets forslag er som nævnt fokus på modernisering og forenkling af den gældende 

selskabsret.  

 

6.3 Kommentarer til forslag til ny selskabslov 

Den foreliggende betænkning samt det efterfølgende høringsudkast bliver allerede flittigt diskuteret i 

medierne. Der er således adskillige avisartikler mv. tilgængeligt, hvor fagfolk udtaler sig om de forslag, 

som udvalget har forelagt. 

 

Der er flere aspekter der bliver kommenteret i medierne. Dansk Industri76 er ikke uventet begejstret for 

udvalgets forslag. Organisationen fremhæver, at den øgede fleksibilitet, ved bl.a. stiftelse af 

anpartsselskaber, vil gøre det mere attraktivt at etablere selvstændig virksomhed i Danmark77.  

 

Der er generelt adskillige foreninger og organisationer, der omtaler regeringens tiltag og udvalgets 

arbejde særdeles positivt. Således beskriver bl.a. FSR forslagene som generelt positive, om end FSR 

noterer visse risici ved lempeligere regler for aktionærlån mv.78 

 

Der er dog i medierne også en del skarp kritik af udvalgets arbejde. Ikke mindst bliver regeringens 

korte høringsfrist på ca. 30 dage kommenteret kritisk, idet det vurderes, at det ikke er muligt at foretage 

en grundig gennemgang af høringsudkastet på 1.270 sider på denne tid79.  

                                                 
76 Dansk Industri er erhvervslivets organisation med ca. 11.000 medlemsvirksomheder, jf. www.di.dk  
77 Erhvervsbladet, d. 26. november 2008 " Gode takter i ny selskabslov" 
78 FSR's hjemmeside, " Betænkning om moderniseret selskabslov" 
79 Børsen Business Net, 1. december 2008 "Sjuskeri med ny selskabslov" 
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Professor på CBS Steen Thomsen efterlyser en grundig gennemgang af udvalgets forslag i form af en 

længere høringsfrist, og påpeger i den forbindelse en risiko for, at en ny selskabslov, der ikke er 

ordentlig gennemarbejdet, kan komme til at være i disharmoni med øvrig lovgivning for regnskab.  

 

Steen Thomsen mener også at den nuværende finanskrise helt er glemt i forslagene til ny selskabslov80. 

Det er bl.a. ophævelsen af kapitalkravet for anpartsselskaber, der her bemærkes, og Steen Thomsen 

mener således, at det er tydeligt at forslagene er udarbejdet i en periode med vækst og påpeger et behov 

for at se udvalgets arbejde i lyset af den verserende finanskrise. 

 

6.4 Delkonklusion 

Arbejdet med tilpasning af regnskabs- og selskabslovgivning fortsætter. Økonomi- og 

Erhvervsministeren nedsætter således i 2006 et udvalg, der har til formål at se på mulighederne for 

modernisering og forenkling af selskabsretten i Danmark. Et af udvalgets formål er således at se på 

mulighederne for flere administrative lempelser for erhvervslivet. 

 

Udvalget fremkommer i november 2008 med en omfattende betænkning. Betænkningen omfatter et 

forslag til en fuldstændig omlægning af selskabsretten i form af anparts- og aktieselskabsloven. 

Udvalget foreslår, at de to love sammenlægges og lovgivningen søges i retning af internationale 

tendenser. Der er i udvalgets betænkning foretaget mange overvejelser, og der bliver argumenteret 

grundigt for alle forhold.  

 

Modtagelsen af udvalgets betænkning er blandt fagfolk meget blandet. Der er flere organer, der 

generelt er positive over for udspillet, men dette skal ses i lyset af, at udvalget har været sammensat af 

netop repræsentanter fra advokater, revisorer mv. Det må således forventes, at disse grupper i høj grad 

vil være positive stemt overfor udvalgets forslag. 

 

                                                 
80 Politikken Online, 17. december 2008 "Finankrisen er glemt i ny selskabslov" 
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Der er dog også en række kritiske artikler, der især fremhæver to væsentlige synspunkter. For det første 

har regeringen kun afsat en måned som høringsfrist på den 1.270 sider lange betænkning. Det virker til 

at være problematisk, idet regeringen dermed kan gå glip af vigtig feed-back, og resultatet kan blive en 

lovgivning, der skal tilrettes en del efterfølgende. 

 

For det andet ligger udvalget op til en lang række lempelser i form af kapitalkrav, aktionærlån osv. Om 

end disse forslag har til formål at gøre det lettere at oprette og drive et selskab i Danmark, vil det 

unægtelig afstedkomme en ringere kreditorbeskyttelse. Set i lyset af den senere tids finanskrise, kan 

den lange række af tiltag for lempeligere forhold inden for selskabsretten være problematisk med 

henblik på at opretholde offentlighedens tiltro til selskaberne.  
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7. Revisors rolle i SMV segmentet i dag  

Dette afsnit vil behandle revisors rolle i SMV segmentet i dag. Der vil i udgangspunktet beskrives 

revisors rolle i forbindelse med opstart af virksomhed i Danmark. Da Danmark er et land med en høj 

koncentration af små virksomheder, er rådgivning i forbindelse med opstart af virksomhed essentiel81.  

 

Derudover vil revisors rolle i forhold til SMV segmentet beskrives. Der vil blive fokuseret på den 

løbende kundeadministration set med revisors øjne. Derudover vil det blive belyst, hvordan 

virksomhedsledelse i SMV segmentet i øvrigt kan indhente viden omkring opstart og løbende drift af 

virksomhed. 

 

Der henvises i afsnittet til spørgeskemaundersøgelse udarbejdet i forbindelse med denne besvarelse. 

Der henvises til andre fora, hvor rådgivning af SMV segmentet finder sted. 

 

7.1 Spørgeskemaundersøgelse 

Der er til brug for underbygning af den resterende del af besvarelsen udarbejdet en 

spørgeskemaundersøgelse. Af bilag 4 fremgår en oversigt over resultatet af de væsentligste områder, 

der fremhæves i det efterfølgende. 

 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at diskutere revisors opfattelse af sin egen rolle i SMV 

segmentet, som det ser ud i dag, samt at inddrage revisors forventninger til fremtiden i en vurdering af 

revisors rolle.  

 

Spørgeskemaet er udsendt til 20 revisorer fordelt på forskellige uddannelsesniveauer. Der er modtaget 

svar fra 16 af de adspurgte revisorer. 

 

                                                 
81 Dansk Statistik, fordeling af virksomhedsformer 2007 
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7.2 Opstart af virksomhed  

I forbindelse med opstart af virksomhed er der en række forhold der skal tages stilling til. Det er en 

proces lige fra udvikling af ide, valg af virksomhedsform og frem til virksomhedens løbende drift. 

 

 Der er en række forhold, som revisor historisk set har rådgivet omkring. Heraf som nævnt valg af 

virksomhedsform. Dette er et område, hvor revisor har ekspertise til at udføre rådgivning, således 

valget at træffes på et solidt grundlag.  

 

Upåagtet de ændringer, i form af administrative lempelser, regeringen de senere år har vedtaget, vil 

valg af virksomhedsform stadig være vigtigt at foretage på et ordentligt grundlag.   

 

Der er en række forhold der er vigtige at få belyst i forhold til virksomhedsformer, jf. afsnit 5.1, og som 

rådgiver i denne proces vil en drøftelse af følgende forhold give indblik i, hvilken virksomhedsform der 

vil være at foretrække82:  

 

- Kapitalforhold 

- Risikovillighed 

- Tidsperspektiv 

- Aflønningsbehov 

 

Ovenstående punkter er ikke væsentligt påvirket af de ændringer til primært årsregnskabsloven, som 

regeringen har gennemført siden 2002. I og med at der er forskellige konsekvenser og muligheder, er 

ovenstående punkter stadig de samme forhold, som gør sig gældende.  

 

                                                 
82 www.ivaekst.dk hjemmesiden er en vækstportal for mindre og mellemstore virksomheder hvor der er adgang til 

rådgivning ved opstart, vækst og udvikling af SMV virksomheder. 
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7.2.1 Kapitalforhold 

Rådgivning om opstart af virksomhedsform bør afdække forventningen til kapitalforholdet. Med dette 

forstås forskellene mellem personligt ejet virksomhed og selskabsform. Det bør drøftes, hvorvidt kravet 

om indskydelse af selskabskapital i henholdsvis anparts- og aktieselskaber overhovedet gør det muligt 

at stifte et selskab. 

 

Såfremt regeringens seneste initiativ omkring omlægning af den gældende selskabslov bliver vedtaget, 

kan det blive lovligt at stifte anpartsselskab uden nævneværdi selskabskapital. 

 

7.2.2 Risikovillighed 

Med henblik på risikovillighed er det ved valg af virksomhedsform væsentligt at præcisere forskelle i 

hæftelsesforholdene. Reglerne omkring hæftelsesforhold er ikke ændret igennem de senere års 

lempelser, hvorfor selskabsformens fordele bør fremhæves.  

 

Det bør i forlængelse heraf vurderes, hvorvidt der er behov for likviditet fra banker mv., og hvorvidt 

dette vil afstedkomme krav om personlig kaution, således at fordelen ved selskabsformen ikke på dette 

punkt kan opnås. 

 

7.2.3 Tidsperspektiv 

I forhold til tidsperspektivet for ejerskabet er det primært rådgivning omkring de skattemæssige 

forhold, der gør sig gældende. Forskelle i beskatning ved afhændelse af personlig virksomhed og 

selskab skal ses i lyset af den forventede tidshorisont, der gør sig gældende for virksomhedsejeren. 

 

Såfremt der rådgives om opstart af virksomhed med flere ejere, vil det i sagens natur være vigtigt at få 

belyst eventuelle forskelle i forventet tidshorisont hos ejerne, således dette element kan medtages i 

vurderingen. 
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7.2.4 Aflønningsbehov 

Der er flere forhold der bør drøftes omkring aflønningsforhold. En vurdering af ejernes forventning til 

fremtidig aflønning skal vurderes i forhold til de gældende regnskabs- og skatteregler, der tilknytter sig 

virksomhedsformerne.  

 

I rådgivningen omkring aflønning bør indgå en drøftelse af beskatning ved hævning på 

virksomhedskontoen, herunder muligheder for opsparing i virksomheden for personligt drevet 

virksomheder. 

 

For selskaber bør virksomhedsejer være bekendt med regler for aktionærlån, konsekvenser ved tabt 

selskabskapital samt udlodning af udbytte fra selskabet. Der er på disse områder de seneste år, jf. afsnit 

5 sket en række lempelser, som skal indgå i den samlede vurdering. 

 

7.2.5 Forventninger til revisor 

I forbindelse med rådgivning omkring valg af virksomhedsform må det forventes, at revisor er i stand 

til at vurdere den gældende lovgivning og sætte det i forhold til de faktiske forhold for iværksætteren. 

 

Ved rådgivning om valg af virksomhedsform fremgår det af spørgeskemaundersøgelsen83, at revisor 

ofte er involveret i processen. Det fremgår ligeledes af undersøgelsen, at revisor grundlæggende ikke 

anser rådgivningen herfor som ændret til trods for regeringens mange tiltag og ændring af lovgivning.   

 

Det fremgår af undersøgelsen, at revisor vurderer, at arbejdet omkring regeringens lempelsespolitik 

primært består i tilpasning af årsrapport, og at revisor ikke vurderer, at regeringens tiltag har resulteret i 

lavere honorar til revisor.   

 

                                                 
83 Bilag 3, 14 ud af 16 revisorer svarer at de altid har en drøftelse med kommende virksomhedsejere omkring valg af 

virksomhedsform 
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7.3 Andre informationskanaler 

Der er i dag, på grund af den teknologiske udvikling, mange måder at få rådgivning på.  

Revisionsbranchen har indset, at den direkte vej til kontakt med kommende virksomhedsejere er via 

internettet. Der er således i dag en række internet portaler, der er målrettet direkte mod SMV 

segmentet84.  

 

Det er typisk brancheorganisationer, der i et eller andet omfang stiller gratis viden til rådighed. Det 

brede tilbud om rådgivning for opstart af virksomhed skal også ses i lyset af konkurrencen mellem 

revisorer, advokater, brancheorganisationer osv., der alle kæmper om markedsandele. 

Rådgivningsydelser i SMV segmentet er i den forbindelse udbredt, idet markedet er relativt stort i 

Danmark. 

 

Den teknologiske udvikling skaber både muligheder og udfordringer for revisor. Idet det er nemt for 

virksomhedsejere at indhente viden omkring f.eks. valg af virksomhedsform, stiller det større krav til 

tilgængeligheden af informationerne. Modsat er muligheden for revisor, som har en bred viden 

omkring virksomhedsforhold, at synliggøre en række forhold via portaler, der kan danne grundlag for 

en mere detaljeret rådgivning og efterfølgende kundeforhold. 

 

7.4 Revisors rolle i SMV segmentet i dag 

Revisors målsætning med rådgivning ved opstart af virksomhed og valg af virksomhedsform er 

naturligvis et ønske om et fremtidigt kundeforhold. Alt afhængig af hvorvidt virksomheden drives i 

personligt regi eller i selskabsform, vil revisor være i stand til at levere en række ydelser. 

 

I spørgeskemaundersøgelsen giver revisor udtryk for en blandet opfattelse af, hvorvidt revisor i dag 

arbejder ud fra agentteorien85. Der gives bl.a. udtryk for, at årsagen hertil skyldes en sammenblanding 

af rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og rollen som virksomhedsrådgiver.  

                                                 
84 www.ivakst.dk, www.di.dk/entrepreneur ect.  
85 Ifølge bilag 4 
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Vurderingerne er dog, at revisor ikke anser det som et problem, hvilket må tolkes således, at revisor 

mener, at det er muligt at have begge kasketter på hos kunden.  

 

Dette stilles der dog spørgsmålstegn ved fra forskellige eksperter, der mener, at revisionen har været 

under en omfangsrig forandring og netop begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant bør vurderes 

kritisk86.  Kim Klarskov Jeppesen henviser i sin artikel til revisors uafhængighed, idet der i dag er tale 

om et reelt kundeforhold, og netop dette er med til at udvande begrebet omkring offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Dette underbygges delvist i spørgeskemaundersøgelsen, hvor respondenterne svarer 

blandet på, hvorvidt den primære korrespondance med kunden omhandler revisionsydelsen87. 

 

Kim Klarskovs Jeppesens synspunkter underbygges ligeledes i undersøgelsen ved, at revisor estimerer 

andelen af sit samledes honorar til SMV segmentet på ca. 51 % som værende regnskabsmæssig 

assistance samt anden rådgivning88. Det er således en stor andel af ydelsen til SMV segmentet, der sker 

ved direkte rådgivning hvilket taler i retning for, at revisors rolle i dag er en blanding af henholdsvis 

offentlighedens tillidsrepræsentant og rådgiver. 

 

7.5 Delkonklusion 

Revisors rolle i SMV segmentet i dag begynder allerede fra før virksomheden er startet op. Der er i den 

forbindelse en lang række af spørgsmål, som revisor historisk set har rådgivet omkring, da revisor har 

den faglige viden omkring gældende regnskabs- og skattelovgivning. 

 

I takt med den teknologiske udvikling bliver adgangen til viden lettere, og dette stiller krav til revisors 

evne til at tilpasse sin rådgivning.  

 

                                                 
86 Revisorbladet FRR, Kim Klarskov Jeppesen, 26. juni 2008 "Revision under fordandring" 
87 Ifølge bilag 4 
88 Ifølge bilag 4 
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Udviklingen i revisors rolle diskuteres i medierne, og er i de senere år, på grund af ændringer i 

lovgivning samt større regnskabsskandaler, genstand for debat.  

 

Hvorvidt revisor i dag er mere rådgiver end revisor for SMV segmentet, kan med rette diskuteres. 

Forholdet understøttes af spørgeskemaundersøgelsen, som netop belyser, at revisors arbejde for SMV 

segmentet i høj grad er bundet op på rådgivning.  
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8. Revisors udfordringer i fremtiden 

Dette afsluttende afsnit har til formål at fremhæve de væsentligste udfordringer revisor står over for i 

SMV segmentet. Der vil med baggrund i spørgeskemaundersøgelsen blive diskuteret, hvilken holdning 

revisor selv har til fremtidens udfordringer. 

 

Revisors holdning vil blive sammenholdt med den udvikling, der tidligere er beskrevet og munde ud en 

vurdering af revisors fremtidige udfordringer i SMV-segmentet. 

 

Der vil blive henvist til afsnit tidligere i besvarelsen, ligesom der vil blive inddraget konklusioner fra 

spørgeskemaundersøgelsen samt vurderinger fra eksterne parter i form af eksperter med indblik i 

revisors arbejde. 

 

8.1 IASB vs. årsregnskabsloven 

Som beskrevet i afsnit 3 arbejdes der på internationalt plan på en særskilt regnskabsstandard målrettet 

mod SMV-segmentet. Men i og med at målgruppen for standarden er meget bred er det allerede 

indledningsvist til diskussion hvorvidt den vil opnå anvendelse i Danmark. 

 

8.1.1 Spørgeskemaundersøgelsen 

I spørgeskemaundersøgelsen giver et overvejende flertal af revisorerne udtryk for, at de er bekendt 

med, at SMV standarden er under udarbejdelse. Alle de adspurgte, der har kendskab til IASB's arbejde, 

giver udtryk for, at de ikke forventer, at deres kunder vil komme til at benytte denne internationale 

regnskabsstandard89. 

 

 

 

                                                 
89 9 ud af 16 svarer ja, der henvises til bilag 4 



Revisors rolle i SMV segmentet 
 
 

  
Page 67

 

   

8.1.2 Eksterne udsagn 

For så vidt angår eksperter på området er holdningen til standarden den samme. Således henviser 

regnskabsteknisk afdeling i revisionsfirmaet KPMG90 til EU (EFRAG), og giver dermed udtryk for, at 

forventningen er, at standarden ikke vil blive anvendt i nævneværdigt omfang i Danmark. 

 

Derudover giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtryk for en række forhold i form af forskelle mellem 

den gældende årsregnskabslov og SME/ PE standarden, der vil være til hindring for en implementering 

i dansk lovgivning91. Det er derfor opfattelsen, at standarden, når den engang er færdigbehandlet, kun 

vil blive et supplement til dansk lovgivning og en mulighed for SMV-segmentet. 

 

8.2 Ophævelse af revisionspligten for klasse B virksomheder 

I afsnit 5.2.3 fremgår det, at der i 2006 sker en omvæltning for revisionsbranchen i form af ophævelsen 

af revisionspligten for mindre selskaber. Selvom det er mange små selskaber, der i realiteten i dag kan 

fravælge revision, viser alle målinger, at effekten af de foreløbige tiltag på området er begrænset92. 

 

Forholdet omkring ophævelse af revisionspligt bliver stadig debatteret flittigt i medierne, og der 

vurderes fra forskellige hold, hvorvidt en udvidelse kan forventes, og i så fald hvordan det vil påvirke 

både revisor og selskaberne. 

 

8.2.1 Spørgeskemaundersøgelsen 

Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at de adspurgte revisorer i overvejende flertal mener, at 

afskaffelse af revisionspligten står foran en udvidelse. Det er revisorernes vurdering, at regeringen vil 

ophæve revisionspligten for hele SMV-segmentet. Således står dette store segment foran et valg, om 

hvorvidt revision fortsat skal anvendes.  

 
                                                 
90 Telefonsamtale med faglig afdeling i KPMG, februar 2009 
91 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen "Nyt om årsregnskabsloven og IFRS for SME" august 2008 
92 Business.dk, 26. juli 2007 "Afskaffelse af revisionspligt er en fuser" 
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Undersøgelsen viser, at revisorerne i gennemsnit mener, at 25 % af deres kundeportefølje i SMV 

segmentet vil fravælge revision. Dette må siges at være et betydeligt antal selskaber som revisor selv 

mener ikke vil vælge at få revideret det årlige regnskab93. 

 

For så vidt angår udviklingen i honorar pr. kunde er der i undersøgelsen spredte meninger omkring 

udviklingen. Der er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, idet en afskaffelse af revisionspligten 

for alle SMV selskaber vil være en ny situation, som først skal ses i praksis, før en vurdering af 

konsekvenserne kan foretages. Sammenholdes den forventede honorarudvikling pr. kunde med 

fordeling af revisionsydelse i forhold til rådgivning og regnskabsmæssig assistance, står revisor dog 

ikke foran en radikal omvæltning, idet den ydelse der i dag sælges til SMV segmentet i væsentlig 

omfang vedrører andet end egentlig revision. 

 

8.2.2 Eksterne udsagn 

Regeringen har i marts 2009 fremlagt sine synspunkter for afbureaukratisering for de 

erhvervsdrivende94. Afbureaukratiseringsplanen består af 37 konkrete forslag, som tegner regeringens 

indsats de kommende år med henblik på yderligere administrative lempelser for erhvervslivet. 

 

I regerings plan indgår bl.a. en målsætning om yderligere harmonisering af revisionspligten for SMV 

segmentet. Det fremgår, at regeringen senest i 2010 vil fremlægge lovforslag om ændring af 

årsregnskabsloven, således at grænserne for afskaffelse af revisionspligten hæves betydeligt.  

 

Regeringen fremhæver at Danmark i dag, i forhold til de øvrige EU lande, udnytter muligheden for 

lempelse af revisionspligten i relativ lav grad, og effekten heraf er en højere administrativ byrde for 

SMV segmentet i Danmark set i forhold til europæiske standarder. Det kan f.eks. i nogen omfang 

medfører, at danske SMV selskaber mister konkurrenceevne.  

 

                                                 
93 Der henvises til bilag 4 
94 LET administration, marts 2009 
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Dansk Erhverv fremhæver i et holdningskatalog, at revisionspligten bør bevares og underbygger dette 

med, at banker og andre samarbejdspartnere vil afkræve dette for at opretholde et engagement95.   

 

8.3 Ændringer til selskabsretten 

Regeringens tiltag for omlægning af selskabsretten er beskrevet i afsnit 6. I lighed med de øvrige 

ændringer og tiltag er det målsætningen at gøre det lettere at være erhvervsdrivende i Danmark. 

 

8.3.1 Spørgeskemaundersøgelsen 

Ifølge de adspurgte revisorer er der kun delvist svaret positiv på spørgsmålet omkring kendskab til 

arbejdet med ny selskabsret. Således er kun 45 procent af revisorerne bekendt med arbejdet, hvilket 

naturligvis afspejler sig i meningen om, hvorvidt ændring af selskabsretten vil påvirke deres arbejde96.  

 

Der er ikke en enslydende mening omkring dette, og det kan da også være svært at udtale sig om, idet 

regeringens arbejde ikke har udmøntet sig i et endeligt lovforslag. 

 

8.3.2 Eksterne udsagn 

De spredte meninger blandt revisorerne gør sig også gældende i det billede, der tegner sig i debatten 

omkring ændringer til selskabsretten. Der er adskillige udtalelser i både positiv og negativ retning. FSR 

udtaler i en artikel visse betænkninger, men mener derudover, at revisors arbejde ikke påvirkes 

væsentlig ved de foreslåede ændringer. Det er foreningens holdning, at ændringerne ikke ligger op til 

en overflødiggørelse af revisors arbejde, om end visse punkter i form af f.eks. lempeligere regler for 

udlodning af udbytte, er med til at udhule revisors funktion i forhold til at agere som offentlighedens 

tillidsrepræsentant97. 

 

                                                 
95 Dansk Erhverv 2008 "Politisk holdningskatalog" 
96 Der henvises til bilag 4 
97 FSR, januar 2009 "Kommentarer til betænkning om moderniseret selskabslov" 
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Der er modsat flere udtalelser fra bl.a. udvalgets egne medlemmer der påpeger, at loven ser ud til at 

blive hastet igennem. Derudover fremhæves, at ændringerne er skrevet i en tid med økonomisk 

fremgang, hvilket ikke afspejler den nuværende situation og de behov der gør sig gældende i dag98. 

 

8.4 Revisor eller rådgiver 

Udviklingen i revisors rolle må i høj grad sammenkobles med regeringens politik i form af lempelser 

på regnskabsområdet. Det er klart, at der søges efter andre forretningsområder i takt med at 

revisionsbranchen f.eks. oplever en lempeligere revisionspligt. I spørgeskemaundersøgelsen kommer 

de adspurgte revisorer med flere forskellige bud på væsentlige parametre, der bør fokuseres på i 

fremtiden. 

 

Forventningen går i retning af øget fokus på rådgivningsydelser. Dette hænger også sammen med 

forventningen om færre revisionsydelser, samt en forventning til, at honoraret for den enkelte kunde 

ikke falder99. Således mener revisorerne, at udviklingen peger i retning af et tættere kundeforhold i 

SMV segmentet. 

 

Der stilles dog i tiden spørgsmålstegn til, hvorvidt revisor kan fastholde samt udbygge 

rådgivningsandelen. Senest i Økonomisk Ugebrev hvor det fremgår at revisorrådgivning står foran et 

brat fald100. Artiklen drager dog parallel til den verserende økonomiske krise, hvilket taler for at 

revisorernes egne forventninger er mere retvisende.  

 

Foruden øget fokus på rådgivning mener revisorerne at fremtiden som revisor i SMV segmentet vil vise 

øget fokus på rollen som sparringspartner i form af udvikling af produktpaletter, der kan medvirke til at 

forenkle regnskabsudarbejdelsen samt skabe overblik over likviditet mv. Denne forventning peger 

ligeledes i retning af et tæt kundeforhold mellem revisor og virksomhedsledelse.  

                                                 
98 Politiken, 17. december 2008 "Finanskrisen er glemt i ny selskabslov" 
99 Der henvises til bilag 4 
100 Økonomisk Ugebrev, 23. marts 2009 "Køb af revisorrådgivning foran brat fald" 
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Generelt giver revisor i spørgeskemaundersøgelsen udtryk for, at fremtiden i SMV segmentet går i 

retning af mindre revision, og denne udvikling skal opvejes af et tættere kundeforhold, hvor rådgivning 

og forretningsudvikling fremhæves som den bærende del. 

 

Revisors egne forventninger, strider imod uafhængighedsbegrebet omtalt i afsnit 2. Dette er 

problematisk da revisors uafhængighed er fundamental i forhold til den oprindelige tiltænkt 

samfundsmæssige rolle som offentlighedens tillidsrepræsentat. 

 

8.5 Delkonklusion 

Revisors udfordringer i SMV segmentet i fremtiden er til at få øje på. Der arbejdes på internationalt 

såvel som nationalt plan på at lempe de administrative byrder for erhvervslivet, og revisors rolle og 

kerneydelse står foran en omvæltning. 

 

Alle pile peger i retning af, at revisionsbranchen skal indstille sig på et yderligere opgør med 

revisionspligten. Det virker som om at revisorerne er indstillet på dette, og allerede har stillet tankerne 

ind på, hvilke forhold fremtidens revisor i SMV segmentet skal fokusere på. Revisorerne peger på et 

tættere kundeforhold, hvor rådgivningsydelser samt forretningsudvikling bliver nye kerneydelser til 

SMV segmentet. 

 

Spørgsmålet er blo,t om denne udvikling er med til at udvande revision som selvstændigt erhverv. 

Offentligheden vil måske have svært ved at skelne mellem revisors rolle i SMV segmentet som 

rådgiver, og revisors rolle for større selskaber i form af offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette kan 

føre til øget debat om revisors samfundsmæssige funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant.  

 

Kursen, som regeringen ligger op til, kan også diskuteres i forhold til den økonomiske nedtur, som 

udfolder sig i disse måneder. Der er en stigende skepsis for investering i virksomheder, heraf også i 

SMV segmentet. Det er primært banker og kreditvirksomheder, der stiller større krav til 

virksomhederne for opretholdelse af f.eks. en kassekredit.  
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Denne udvikling står i kontrast til regeringens målsætning om helt at afskaffe revisionspligten for hele 

SMV segmentet, og det må således forventes, at revisionen i et vist omfang fortsat vil afkræves af 

banker eller andre samarbejdspartnere. 
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9. Konklusion 

Revisors rolle i samfundet tager sit udgangspunkt i erhvervets opståen for over 200 år siden. Gennem 

tilblivelsen af nye love og generel samfundsudvikling bliver revisionen i starten af 1900-tallet 

hovederhverv og de første revisionsfirmaer stiftet. Det er bl.a. et behovet for kontrol af virksomheders 

daglige ledelse, der skaber behovet for revision. 

 

Samfundsudvikling og globalisering er med til at udvikle revisor erhvervet til det, vi kender i dag. 

Internationale organer i form af IASB og EFRAG arbejder for at ensarte revisor gerningen med henblik 

på at gøre revision til et globalt anliggende. Dette gør sig også gældende for de mange små og 

mellemstore virksomheder, der eksisterer. Denne gruppe af virksomheder har i denne tid megen fokus. 

Der er på internationalt plan et ønske om i højere grad at tilpasse revisionsydelsen og omfanget af 

revisionen til den enkelte virksomhed. IASB's arbejde med en light version af de eksisterende 

internationale regnskabsstandarder har været undervejs i nogle år. Det eksisterende udkast fra IASB har 

en meget bred målgruppe, hvilket kan bevirke, at standarden bliver for omfangsrig for de mange helt 

små virksomheder.  

 

Netop målgruppen er et af punkterne, som EFRAG fremhæver i sine kommentarer til IASB's arbejde 

med den nye SME/PE standard. EFRAG efterspørger en undersøgelse, der skal belyse, hvilke behov 

den nye standard skal opfylde. En sådan undersøgelse er særdeles vigtig, da arbejdet med standarden 

kan vise sig at blive en fiasko, såfremt målgruppen ikke anser den som anvendelig. 

 

Ligesom på internationalt plan arbejdes der i Danmark på, at tilpasse krav til erhvervslivet til nutidens 

behov. Siden vedtagelsen af den ny årsregnskabslov i 2002, er der løbende foretaget en lang række 

ændringer og tilpasninger. Regeringens overordnede målsætning, at lempe erhvervslivets 

administrative byrder med 25 % har været i fokus.  

 

Såfremt regeringens målsætning skal lykkes, er det væsentligt, at lempelserne i høj grad målrettes mod 

SMV-segmentet, idet dette segment udgør langt størstedelen af selskaberne i Danmark.  
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De mange ændringer i årene 2002 til i dag har indvirkning på revisors rolle i SMV segmentet. I 2006 

bliver revisionspligten for selskaber ophævet. Dette skaber stor debat, og revisors rolle som 

offentlighedens tillidsrepræsentant bliver udfordret, og et stort kundegrundlag bliver for 

revisionsbranchen nu mere usikkert. For et stort segment er revisors rolle ikke længere forbundet med 

et lovkrav om årlig revision.  

 

Løbende ændringer til både regnskabs- og selskabslovgivning bevirker øget efterspørgsel af revisors 

viden og rådgivning. Seneste udspil fra regeringen er forslag til ny dansk selskabslov. Målsætningen er 

i lighed med tidligere tiltag, forenkling af gældende lovgivning.  Der er i det foreliggende 

høringsudkast lagt op til en større omvæltning af den eksisterende selskabslovgivning, og flere 

forhindringer for visse erhvervsdrivende i form af kapitalkrav og finansieringsmuligheder står for fald i 

høringsudkastet.  

 

Udviklingen i retning af øget rådgivning har stået på i flere år. Revisorerne giver således udtryk for, at 

en stor del af ydelsen til SMV-segmentet i dag udgør netop rådgivning.  Revisor rådgiver om adskillige 

forhold, herunder valg af virksomhedsform. Det er et af mange områder, hvor revisors ekspertise kan 

være medvirkende til at belyse væsentlige punkter, der bør overvejes. Af væsentlige punkter der kan 

have stor betydning for valg af virksomhedsform kan nævnes kapitalforhold, risikovillighed, 

tidspektivering og aflønningsbehov. 

 

 

Det ser ikke ud til, at forandringsprocessen har nået sit mål endnu. Regeringen giver således i marts 

2009 udtryk for, at revisionspligten skal afskaffes for hele SMV-segmentet. Dette kommer ikke bag på 

revisorerne, som forventer, at dette sker i nærmeste fremtid.  

 

Såfremt denne udvidelse af revisionspligten bliver en realitet, vil det i høj grad gøre revision i SMV- 

segmentet til en vare, som skal vurderes i forhold til værdien der generes. Revisor mener selv, at ca. 25 

procent af SMV-segmentet vil fravælge revision i fremtiden. Spørgsmålet er, hvorvidt denne store 

kundegruppe fortsat vil søge rådgivning og assistance fra revisor. 
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Den forventede udvikling med fortsat flere administrative lempelser til erhvervslivet, herunder 

afskaffelse af revisionspligt for hele SMV-segmentet, må give anledning til debat, om hvorvidt revisors 

oprindelige rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant kan opretholdes i SMV-segmentet. En forsat 

øget andel af rådgivningsydelser til SMV segmentet vil være medvirkende til at udvande 

revisionsbegrebet, og gøre revisors rolle i SMV segmentet utydelig.   
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10. Perspektivering 

I forlængelse af besvarelsen er det nærliggende at diskutere hvordan det kan forventes fremtidens 

revisionsvirksomhed ser ud.  

 

Ved ophævelse af revisionspligten for hele SMV segmentet kan det tænkes at de større 

revisionsvirksomheder vil foretage en mere synlig opdeling på segmenter. Dette for at gøre det interne 

arbejde omkring faglig udvikling mere konkret i forhold til den enkelte revisors arbejdsområde. 

Derudover vil en mere synlig opdeling være medvirkende til at synliggøre overfor kunder og omverden 

den forskel der er i ydelsen der leveres til det enkelte segment og dermed modvirke en udvanding af 

revisionsbegrebet. Revisionsbranchen vil dog stadig have en udfordring i SMV segmentet i forhold til 

den oprindelige tiltænkte rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

Såfremt en større del af virksomhederne i SMV segmentet vil fravælge revisionen, vil nye 

forretningsmuligheder opstå. Disse virksomheder skal fortsat udarbejde årsrapport mv. hvorfor det kan 

tænkes at revisionsbranchen vil opleve øget konkurrence fra små regnskabsfirmaer, der i stigende grad 

vil specialisere sig indenfor dette felt, og dermed presse revisionsfirmaerne ned i honorar. En sådan 

udvikling taler for at revisionsfirmaerne kan opleve faldende indtjening i de kommende år, samt et pres 

på tilpasning og forenkling af ydelser til SMV segmentet.  

 

Som nævnt arbejder regeringen på en forenkling af selskabsretten. Siden besvarelsens afslutning har 

dette arbejde udmøntet sig i konkrete lovforslag101 . Lovforslagene bygger på den oprindelige 

betænkning, som udvalget til modernisering af selskabsretten, kom med i november 2008. Der er 

grundlæggende tale om en række formelle krav som kan fravælges, samt forslag om nedsættelse af 

kapitalkravet for anpartsselskaber således dette fremadrettet skal udgøre 50 tkr. De endelige lovforslag 

er ikke så vidtgående som det i besvarelsen nævnte høringsudkast.  

 

                                                 
101 Lovforslag 170 og 171 
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Dette ændrer dog ikke ved at ny lovgivning afstedkommer behov for ny rådgivning omkring de nye 

regler. Netop komplicerede love samt løbende ændringer hertil taler for at SMV segmentet i fremtiden 

fortsat vil have stort behov for rådgivning og vejledning fra revisor. 

 

Selvom regeringen i dets arbejde omkring ny selskabslov samt planer om afskaffelse af 

revisionspligten for hele SMV segmentet taler andre forhold for en tendens der går i modsat retning. 

Den globale økonomiske udvikling vil måske de kommende år afsløre fortsat flere store 

regnskabsskandaler og en sådan udvikling kan tvinge lovgivere til at arbejde den modsatte retning. 

Sådanne tendenser er dog ikke set endnu. 
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11. Bilag 

Bilag 1 

Klasse A Klasse B Klasse C Klasse C Klasse D 

Helt små Små Mellemstore Store 
Børsnoterede 
mv. 

Balancesum 
0-6 
mio.kr. 

0-29 
mio.kr. 

20-119 
mio.kr. 

>119 
mio.kr. alle uanset str. 

Nettoomsætning 
0-12 
mio.kr. 

0-58 
mio.kr. 

40-238 
mio.kr. 

>238 
mio.kr. alle uanset str. 

Antal ansatte 0-10 0-50 50-250 >250 alle uanset str. 

Regnskabsklasser år 2002 
 
 

Klasse A Klasse B Klasse C Klasse C Klasse D 

Helt små Små Mellemstore Store 
Børsnoterede 
mv. 

Balancesum 
0-7 
mio.kr. 

0-36 
mio.kr. 

36-143 
mio.kr. 

>143 
mio.kr. alle uanset str. 

Nettoomsætning 
0-14 
mio.kr. 

0-72 
mio.kr. 

72-286 
mio.kr. 

>286 
mio.kr. alle uanset str. 

Antal ansatte 0-10 0-50 50-250 >250 alle uanset str. 

Regnskabsklasser år 2009 
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Bilag 2 

 
Forslag fra Byrdekomiteen på regnskabsområder der vedrører årsregnskabsloven 
 
1.  
Officiel årsrapport for danske selskaber tilladt aflagt alene på andre sprog 
 
2.  
Længere frisk for filialers regnskabsindsendelse 
 
3.  
Forenkling af årsregnskabsloven, ophævelse af regnskabspligten for de mindste virksomheder - 
alternativt udarbejdelse efter de skattemæssige principper 
 
4.  
Forenkling af årsregnskabsloven - lettelse af regnskabskrav for datterselskaber 
 
 5.  
Forenkling af årsregnskabsloven - mulighed for delvis offentliggørelse via internettet 
 
6.  
Regnskabsvejledning for regnskabsklasse B - mindre virksomheder 
 
7.  
Forenkling af årsregnskabsloven - ophævelse af krav om revision af ledelsesberetningen 
 
8.  
Udarbejdelse af revisionsvejledning for SMV segmentet 
 
9.  
Tilpasning af årsregnskabsloven til IFRS 
 
 
10.  
Lettelse for dattervirksomheder, hvis moderselskabet anvender IFRS 
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Bilag 3 

 
Ændring for regnskabsklasse B selskaber ved lov 100 
 
1. 
Ophævelse af krav om gennemsnitligt antal ansatte 
 
2. 
Præcisering/ forenkling af indregning af kapitalandele 
 
3. 
Forøgelse af størrelsesgrænser for regnskabsklasser med 20 % 
 
4. 
Forøgelse af størrelsesgrænser for koncernregnskabspligt med 20 % 
 
5. 
Ophævelse af kravet om moderselskabsregnskab efter IFRS 
 
6. 
Ophævelse af krav om revision af ledelsesberetning 
 
7. 
Ophævelse af bindingspligten i ÅRS § 38 
 
8. 
Præcisering af bindingspligten i ÅRL § 43 
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Bilag 4 

 
Sammendrag af spørgeskemaundersøgelse 
 
Analyse af spørgeskemaundersøgelse 

Der er udsendt 20 spørgeskemaer hvoraf 16 har svaret 

Baggrundsvariabler 
antal svar Gennemsnit 

Antal års erhvervserfaring 162 16 10,13 
   

Afsluttet uddannelse    
HD 5    
CMA 4    
Statsaut. 7    

   
Revisors rolle i SMV segmentet i 
dag    

   
Arbejder revisor ud fra Agentteorien Ja 11   

Nej 5   
   
   

Antal kontakt årligt pr. kunde 92 16 5,75 
   

Andel regnskabsmæssig assistance 585 16 36,56 
   

Anden rådgivning 220 16 13,75 
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Revisors rolle i SMV segmentet i fremtiden Antal svar Gennemsnit 
   

 
Afskaffes revisionspligten Ja 16   

Nej 0   
   

Hvor stor andel vil fravælge revision 380 16 23,75 
   

Udvikling i honorar Stigning 7   
fald  3   
neutralt 6   

 
 
Parametre som revisor anser som væsentlig i fremtiden 
Kundeservice 
Tilbud der kan forenkle hverdagen hos kunden 
Rådgivning omkring lovgivning 
Løbende assistance med måneds, kvartalsafslutninger 
SMV revision, tilpasning af revision til SMV segmentet 
Tilpasning af ydelser så de passer den enkelte virksomhed 
Totalrådgivning (virksomhed og 
ejere) 
Sparingspartner på det økonomiske område 
Assistance med rapportering, kvartalsrapporter osv. 
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12. Litteraturliste 

 

Lovgivning 

Aktieselskabsloven 

Anpartsselskabsloven 

Lov om registrerede revisorer 

Lov om autoriserede revisorer 

Personskatteloven 

Årsregnskabsloven 

 

Bøger 

L. H. Madsen, Beskatning ved deltagelse i personselskaber 

Ib Andersens, Den Skinbarlige Virkelighed 

Jens O. Elling, Årsrapporten – teori og regulering 

H. Dam, Virksomhedsordningen, Skatteret kapitel XXI Almen del, 6. udgave 

 

Artikler 

Artiklerne der er henvist til i besvarelsen er alle angivet som fodnoter og fremgår således på de 

respektive sider hvor henvisningen relaterer sig. 
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Øvrigt materiale 

Undervisningsmateriale CMA, Revision – koncept og teori 

Danmarks Statistik, www.dst.dk  

IASB's egen hjemmeside www.iasb.org 

EFRAG's egen hjemmeside www.efrag.org 

Folketinget, www.ft.dk 

KPMG, Regnskabsmæssige fokusområder, 

Finansrådets årsberetning 2006, www.finansraadet.dk 

Byrdekomiteen for regnskabsområdet 15. maj 2007 

Bech-Bruun januar 2009, Indsigt 

Let administration, marts 2009  

 

 


