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Executive summary 
 

The main purpose with this Master’s Thesis is to determent what influence the new Danish Financial 

Statements Act will have on the value for use of Danish Small and Mid-size entities financial reporting. 

The Danish Financial Statements Act has recently gone through the biggest make-over since 2001, and 

the changes are mostly based on the Danish government goal to reduce administrative burdens for the 

companies in Denmark, and partly based on requirements from EU. 

 

My thesis has a theoretical approach where I have made a general review of the basic theory in 

financial reporting according to rules in the Danish Financial Statements Act. My thesis will deal with a 

large part of the changes in the category called “Regnskabsklasse B”, in the Danish Financial 

Statements Act, and will therefore, not be dealing with all the changes for all the categories.  

 

My analysis will both shed light on the current situation of the entities in the selected category, and 

build upon the opinions from organizations of interest, plus the most important stakeholders to a 

financial report in this category, the banks. I will in my analysis look at how the stakeholders 

experience the value of use of the information in the financial reports with the changes in the new act 

in mind. Leading up to my analysis of the value of use, and to see if there are, in fact, talk about 

realistic reductions of the administrative burdens or not, I will, in connection with this, challenge the 

assumptions that the administrative burdens are measures on.  

Based on my studies, it seems that, what on paper could be reduction of administrative burdens for 

the companies in Denmark, will not have the desired effect in reality. In a broad perspective, all the 

stakeholders agree that, it is necessary to reduce administrative burdens for the Danish companies, 

but the current initiatives in the new act to achieve this, will have no or very small effect. The fear 

among the stakeholders, are that, the value of use of the information in future financial reports, will be 

of lower quality, resulting in reduced insight and higher risk for stakeholders when cooperating or 

investing in a company.  

There is also a fear that stakeholders will have to acquire more information from other sources or in 

another format, information that before was supplied in the financial report within a broadly accepted 

framework. This resulting in diversity of the information the different stakeholders receive and thus 
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different grounds to make decisions on. When it comes to the main stakeholders of this thesis, the 

banks, they are also concerned about the political path that has been set for the companies in this 

category. On one hand the politicians are reducing the requirements for the companies, while on the 

other hand, tightening the regulation of the banks requirement of documentation. 

Conclusively, in spite of using time on trying to reduce administrative burdens for the companies in 

Denmark, it seems the initiatives will have no or very little effect, and only risk adding more complexity 

and lack of transparency to financial reporting in general. The fear is that it likely will end up costing 

both the Danish companies and stakeholders more, than reducing the burdens, and make the 

cooperation with stakeholders more challenging.  
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Anvendte forkortelser 
 

DB: Dansk Brancheanalyse ApS 

DE: Dansk Erhverv 

DI: Dansk Industri 

FFR: Foreningen Freelance Bogholdere 

FSR: Foreningen af statsautoriserede revisorer / FSR – danske revisorer 

HR: Håndværksrådet 

ÅRL: Årsregnskabsloven 
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1 Indledning, problemstilling og problemformulering 

 

1.1 Indledning 

 

Over en længere periode har det været en politisk målsætning at reducere de danske virksomheders 

administrative byrder. Den politiske målsætning for lempelse af de administrative byrder blev for 

årene 2001 frem til 2010 sat til 25 pct.1. Ifølge Dansk Erhverv blev byrderne reduceret med 24,6pct.2 i 

perioden, svarende til 7,6 mia.kr. Ambitionerne om at kunne spare yderligere er et spor, som 

politikerne ønsker at forsætte med. Der er formuleret nye målsætninger ifølge vækstpakke 20143, hvor 

målet for perioden fra 2015 frem til 2020 lyder på endnu en reducering af virksomhedernes 

administrative byrder, denne gang på i alt 2 mia.kr. over perioden. Ved udgangen af 2010 målte 

AMVAB et samlet byrdeniveau på 23,3 mia.kr.  

 

Politikkerne benytter AMVAB4-metoden (Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative 

byrder) til at måle de byrder, som det offentlige pålægger de private danske virksomheder. Der har 

været rejst forskellig kritik af AMVAB-metoden, blandt andet mener Finansrådet ikke, at byrder 

forbundet med regnskabsaflæggelse og revision kan vurderes alene på AMVAB-metoden5. De mener i 

stedet at administrative byrder bør ses i et større perspektiv, hvor det indgår, dels om der er tale om 

reelle lempelser for virksomhederne, og dels om lempelserne indebærer væsentlige forringelser for 

regnskabsbrugerne, herunder leverandører, långivere mv. med dårligere vilkår for virksomhederne til 

følge. 

 

I 2006 lempedes revisionspligten som led i lempelserne af de administrative byrder. Dette betød, at 

revisionspligten kun omfattede fra regnskabsklasse B og opefter. Senere lempelser kom til at 

indebære, at (helt) små ApS'er og A/S'er i dag kan fravælge revisionen helt. Grænsen, for hvornår en 

virksomhed opfattes som "lille" blev dengang sat meget lavt, og mange A/S og ApS var derfor stadig 

omfattet af revisionspligten. En virksomhed var "lille", hvis den hørte under regnskabsklasse B (ej 

                                                           
1
 Vækst med vilje 2002 - http://www.evm.dk/resources/oem/static/publikationer/html/vilje/vilje.pdf 

2
 https://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Nyhedsbreve/Dansk-Erhvervs-Perspektiv/Documents/2011/DEP-48-2011.pdf 

3
 http://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2014/07/aftale-om-en-vaekstpakke-2014.pdf 

4
 https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-amvab 

5
 http://www.finansraadet.dk/Politik/Documents/Hpct.C3pct.B8ringssvar/2014/051214_HS_pct.20pct.C3pct.A5rsregnskabsloven_530333.pdf 
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statslige selskaber og ej børsnoterede), og hvis den i to på hinanden følgende regnskabsår ikke 

overskred to af følgende størrelser: 

- En balancesum på 1,5 mio.kr. 

- En nettoomsætning på 3 mio.kr. og 

- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. 

 

Om en given virksomhed er under eller over grænserne måles på balancetidspunktet. Fra og med 

20116 blev beløbsgrænsen for nettoomsætning sat op til 8 mio.kr. og balancesummen til 4 mio.kr. og 

det betød, at endnu flere virksomheder derved kan fravælge revision.  

 

Et par år efter, i 2013, indførte myndighederne endnu et tiltag for at reducere de administrative 

byrder, der blev endnu engang tale om en lempelse af revisionspligten, denne gang under begrebet 

"udvidet gennemgang". Fra 1. januar 2014 og frem har danske virksomheder i regnskabsklasse B 

kunnet vælge den fjerde type erklæring mod tidligere kun revision, review eller assistance. Udvidet 

gennemgang er tiltænkt som en erklæringstype der skal ramme midt imellem revision og review. 

Størrelseskriterierne for udvidet gennemgang blev dengang fastlagt på samme niveau som rammerne 

for regnskabsklasse B: 

- En balancesum på 36 mio.kr. 

- En nettoomsætning på 72 mio.kr. og 

- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. 

 

FSR – danske revisorer har tidligere tilsvarende givet udtryk for, at de er grundlæggende uenige i 

regeringens præmis om, at revision skulle være en administrativ byrde. FSR giver udtryk for, at der er 

en betydelig samfundsmæssig værdi i, at virksomhederne får deres regnskaber gennemgået af en 

revisor, og at regnskaberne i sig selv er en forenkling af de informationer, regnskabet bygger på7.  

 

En væsentlig samfundsmæssig gavnlig effekt er for eksempel, at revisors involvering i virksomhederne i 

sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant er med til at forebygge økonomisk kriminalitet og 

skattesvig.  

 

                                                           
6
 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 

7
 Charlotte Jeppesen, Direktør i FSR ved udvalgsmødet d. 10-04-2015 
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Derud over er det anerkendt, at revisor i forbindelse med sin revision oftest yder kvalificeret og 

værdifuld rådgivning til virksomhederne.  Det er også anerkendt, at revisor medvirker via sin erklæring 

på regnskabet til, at virksomhederne opnår bedre muligheder for at optage lån, forny deres kredit og 

derved står bedre til at kunne forsætte driften.  

 

Efter en lang årrække med fjerde- og syvende regnskabsdirektiv som grundlæggende national 

regnskabslovgivning i EU og Danmark8, indføres et nyt regnskabsdirektiv I EU regi. EUs lovgivende 

forsamlinger (Europa-Parlamentet og Ministerrådet) vedtog den 26. juni 2013 det nye europæiske 

regnskabsdirektiv9. Som et krav skal Regnskabsdirektivet være indarbejdet i de nationale 

regnskabslove i alle EU-lande senest den 20. juli 201510 og have virkning for regnskabsår, der begynder 

den 1. januar 2016 eller i løbet af 201611. Et væsentligt princip i direktivet er 

maksimumsharmoniseringsprincippet, der betyder, at de enkelte EU lande ikke kan stille krav til små 

virksomheder, der går ud over direktivet. Medlemsstaterne kan ud over minimumsoplysningskravene 

alene vælge, at et eller flere specificerede oplysningskrav, som er gældende for mellemstore 

virksomheder, også skal gælde for små virksomheder.  

Som reaktion på dette tiltag og i den rette ånd om at lempe de administrative byrder, er Lov nr. L 117 

(lov om ændring af årsregnskabsloven) lovbehandlet og efterfølgende vedtaget den 21 maj 2015 og 

endt som Lov nr. 738 af 1. juni 2015. Loven blev fremsat af daværende Erhvervs- og Vækstminister 

Henrik Sass Larsen den 28. januar 2015 og blev vurderet til at skulle løfte administrative byrder for 300 

mio. kr. årligt12 fra de danske private virksomheder, men der er udpræget skepsis om det beløb holder 

vand og om der måske kunne være tale om nye administrative byrder frem for reelle lempelser for 

virksomhederne. 

Den nye årsregnskabslov indeholder en lang række ændringer med det formål at lette de 

administrative byrder for regnskabsklasserne B til D, hvor blandt andet et nyt begreb "Mikro- 

virksomheder" ser dagens lys i regnskabsklasse B. "Mikro-virksomhederne" er afstedkommet af EUs 

nye regnskabsdirektiv vedtaget d. 23. juni 2013. Virksomheder i mikro-virksomheds segmentet med 

                                                           
8
 Jan Fedders: Europaparlamentet har vedtaget det nye regnskabsdirektiv. I: PWC, 05.04.2014, s. 1-2. 

9
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU. 

10
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, artikel 53 punkt 1 

11
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, artikel 53 punkt 2. 

12
 http://www.fsr.dk/Nyhederpct.20ogpct.20presse/Pressemeddelelser/2015-pressemeddelelser/Langt-til-de-reelle-lempelser-i-

forslag-til-ny-regnskabslov 
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balancesum op til 2,7 mio., nettoomsætning på op til 5,4 mio.kr. og med op til 10 ansatte, fritages for 

en række oplysningskrav. Fritagelsen omfatter følgende oplysninger: 

Anvendt regnskabspraksis, op- og nedskrivning af aktiver, gæld som forfalder til betaling mere end 5 år 

efter balancetidspunktet, visse særlige poster, antal ansatte, modervirksomheden, hvori virksomheden 

indgår som dattervirksomhed. 
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1.2 Problemstilling  

 
Den private erhvervsstruktur i 

Danmark består primært af mikro- 

og små virksomheder. De største 

skattebidrag stammer fra disse to 

segmenter samt de mellemstore13.  

I figur 1 ses det tydeligt, at der 

over de seneste år har været en 

tilvækst i SMV segmentet. 

 

Mikro-segmentet omfatter jf. SKAT godt 360.000 virksomheder og defineres af SKAT som 

virksomheder uden ansatte og med en omsætning mellem 0 og 500.000 kr.  SKAT definerer små 

virksomheder som virksomheder med en omsætning på mellem 500.000 kr. og 14. mio.kr. og vurderer 

segmentet til at omfatte 150.000 virksomheder14. I mellemstore og store virksomheder segmentet, 

som SKAT definerer som virksomheder med mellem 14 og 500 mio.kr. i omsætning, vurderer SKAT, at 

der indgår ca. 160.000 virksomheder svarende til 27 pct. af alle virksomheder i Danmark. I 2012 bidrog 

alene dette segment til samlet 41 pct. af danske virksomheders afregning af skatter og afgifter15. En 

stor del af mikro, små og mellemstore selskaber antages at ligge i årsregnskabslovens regnskabsklasse 

B, og med de nye forhøjede beløbsgrænser må flere forventes at komme ind i denne regnskabsklasse.  

 

FSR har vurderet, at 95 pct.16 af alle danske selskaber befinder sig i regnskabsklasse B. Der er med 

andre ord tale om en væsentlig del af Danmarks samlede selskabers volume og skattebidrag. Det må 

derfor også kunne forventes, at der findes kontrol heraf, samt muligheder for at interessenterne til 

segmentet kan vurdere selskabernes finansielle status. Men forventes dette at se ud efter indførelsen 

af den nye årsregnskabslov? Vil det stadig være muligt for interessenterne at få nok indsigt til at tage 

beslutninger ud fra? Vil der kunne blive tale om øgede byrder for virksomhederne frem for lempelser? 

måske endda øget byrder for interessenterne og samfundet i tabte skattebetalinger? Er reguleringen 

af regnskab og revision blevet lempet for meget, er grænsen nået, måske overskredet? 

                                                           
13

 http://www.bdo.dk/media/4533538/aktivitetsplan-2015.pdf side 19 
14

 http://www.bdo.dk/media/4533538/aktivitetsplan-2015.pdf - side 25 
15

 http://www.bdo.dk/media/4533538/aktivitetsplan-2015.pdf - side 25 
16

 http://www.fsr.dk/Nyhederpct.20ogpct.20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/13000-virksomheder-vaelger-udvidet-

gennemgang 

Figur 1.: Fra Danmark Statistik NYT nr. 300 af 17. Juni 2015 - 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=19536 

http://www.bdo.dk/media/4533538/aktivitetsplan-2015.pdf
http://www.bdo.dk/media/4533538/aktivitetsplan-2015.pdf%20-%20side%2025
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1.3 Problemformulering 

Som led i politikkernes fortsatte arbejde, med at lette danske virksomheders administrative byrder, 

finder jeg det interessant at undersøge på baggrund af tiltagene i den nye årsregnskabslov, hvilken 

nytteværdi der opleves vundet eller tabt ved de nye tiltag især hos de væsentligste interessenter i SMV 

segmentet, bankerne. Her anses det som en afgørende faktor, at bankerne tillader, at 

rapporteringskravene lempes ved samtidig ikke at kræve yderligere dokumentation eller oplysninger 

udenom det lovgivningsfastsatte, før lempelserne kan blive en succes. 

 

Ydermere vil jeg diskutere i hvilken grad, der kan tales om en målbar lempelse af virksomhedernes 

administrative byrder, samt om, hvis der ikke er tale om en målbar lempelse, om der så kunne være 

risiko for yderligere administrative byrder i stedet. Her anses det som en afgørende faktor, at bankerne 

for eksempel ikke vil kræve revision eller udvidet gennemgang af blandt andet de nye mikro 

virksomheder, som reaktion på de lempede rapporteringskrav.   

 

Endeligt vil jeg undersøge revisionsbranchens reaktion på måske at skulle revidere et regnskab, hvor 

mulighederne for at kommunikere med virksomhedens interessenter bliver yderligere begrænset af 

tiltagene i den nye årsregnskabslov.  Her anses det som en afgørende faktor, at revisorerne fortsat 

føler, at de kan stå på mål for kravet om at understøtte et retvisende billede selv med mere 

begrænsede rapporterings-muligheder. 

  

På baggrund af ovenstående, ønskes følgende problemstilling besvaret: 

Hvordan vil den nye årsregnskabslov påvirke informations- og nytteværdien af årsrapporterne fra de 

små virksomheder i Danmark? 

Problemformuleringen vil blive besvaret med afsæt i følgende spørgsmål: 

1) Hvilken rolle har revisor og interessenterne, i relation til årsrapporten? 

2) Hvad siger årsregnskabsloven om informations- og nytteværdi? 

3) Vil der reelt være tale om lempelse af de administrative byrder med den nye ÅRL? 

4) Hvordan er holdningen til den nye ÅRL hos de væsentligste brancheorganisationer? 

5) På hvilken måde forventes samarbejdspartenere og investorer at reagere på den nye ÅRL?  

6) Vil bankerne acceptere lempelserne dels i mikro-segmentet, dels i regnskabsklasse B? 

7) Hvordan vil analytiker og revisor forholde sig til regnskaber i regnskabsklasse B efter indførelsen af 

den nye ÅRL? 
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2. Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen  
Formålet med dette kapitel er at beskrive og begrunde valget af metode i afhandlingen. 

2.1 Metodiske overvejelser 
Afhandlingen omhandler bankers, analytikers, brancheorganisationers, samhandelspartneres og 

revisors syn på de nye tiltag der kommer til at få indflydelse på deres fremtidige arbejde med 

årsrapporter.  Jeg har valgt en eksplorativ tilgang i min afhandling, da formålet er at opnå en forståelse 

af, hvordan disse interessenter forholder sig til ændringerne i den nye årsregnskabslov. Ud fra 

relevante beskrevne teori og indsamlet empiri vil jeg analysere og tolke på opgavens problemstilling og 

på baggrund heraf vil problemstillingen blive besvaret. 

 

Analysen af indholdet af den nye årsregnskabslov vil primært tage udgangspunkt i den gældende 

lovgivning, den nye lovgivning, samt bekendtgørelser. Fokus vil primært være rettet mod hvilke 

påvirkninger, det vil have på disse interessenters arbejde, og især i hvilken grad det kan vurderes om 

interessenterne kan understøtte de(n) politiske målsætning(er) bag den nye årsregnskabslov. Jeg har 

valgt at interviewe fem respondenter, to erhvervsrådgivere, en fra en central københavnsk bank og en 

fra en bank i provinsen, to statsautoriserede revisorer samt en regnskabsanalytiker. Jeg har forsøgt at 

udvælge de mest væsentlige interessenter der repræsenterer så mange relations-grupper som muligt, 

for dermed at få en mere dybdegående information om nogle få interessenter. Undervejs 

sammenholder jeg konklusionerne med relevante undersøgelser og artikler om emnet.    

Undersøgelsen af interessenternes holdning til den nye årsregnskabslov vil dels være baseret på 

interviews og dels på materiale fra de høringssvar der har været i forbindelse med lovbehandlingen, 

samt en analyse fra DAMVAD. Der vil være tale om indhentelse af primære data af både kvalitativ og 

kvantitativ karakter, da der i interviewsne både spørges til respondenternes personlige holdninger og 

fakta vedrørende deres erhverv. Analysen vil til dels indeholde subjektive elementer, da en del af 

undersøgelsen vil handle om revisors, analytikers og bankernes holdning til den nye årsregnskabslov.  

2.2 Afgrænsning 

Med udgangspunkt i opgavens problemformulering er det nødvendigt at foretage en række 

afgrænsninger, disse defineres i nærværende afsnit. 

Danmark påvirkes af de internationale reguleringer og tilpasninger til virksomhedernes rapportering, 

men i afhandlingen vil der alene tages udgangspunkt i, hvordan der reguleres i Danmark. Endvidere 

vedrører Lov nr. 738 også nye tiltag inden for CSR rapportering, jeg vil ikke behandle dette i denne 
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afhandling.  Afhandlingen omhandler den nye årsregnskabslov i forhold til den informations- og 

nytteværdi, som væsentlige interessenter oplever ved deres brug af årsrapporten i deres daglige 

arbejde. Jeg har foretaget en afgrænsning, således at afhandlingen udelukkende vedrører selskaber, 

der befinder sig i regnskabsklasse B. Dermed betyder afgrænsningen, at der ikke vil blive fokuseret på 

virksomheder i regnskabsklasse A, C eller D. 

Da lovforslaget indeholder mange forskelligartede tiltag, vil jeg i følgende skema præcisere de forhold 

som jeg ønsker at bygge mit speciale op omkring i forhold til nytteværdien af tiltagene. 

Reference ÅRL Tiltag specialet bygges op omkring 

§§ 7, 110 Størrelsesgrænserne for klasse B ændres til:  

- En balancesum fra 0-44 mio.kr. 

- En nettoomsætning fra 0-89 mio.kr. 

- Antal ansatte 0-50 

 Størrelsesgrænserne er gældende ved fastsættelse af regnskabsklasse for både selskabs- 

og koncernregnskaber 

§ 22a Ny type virksomhed "Mikro-virksomheder" (delmængde af regnskabsklasse B), som i to 

på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende størrelser:  

- En balancesum på op til 2,7 mio.kr. 

- En nettoomsætning på op til 5,4 mio.kr. og  

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

§ 9a Virksomheder, hvor det ansvarlige ledelsesorgan kun består af én person, fritages for at 

medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten. Hvis det aflagte årsregnskab er revideret, 

og revisionen forventes at blive fravalgt for det kommende år, skal oplysninger om dette 

i stedet gives i ledelsesberetningen. 

§§ 22, 76a Årsrapporten for en virksomhed i regnskabsklasse B skal indeholde en ledelsesberetning, 

der som minimum skal indeholde en beskrivelse af virksomhedens væsentligste 

aktiviteter og væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. 

§ 22b Enklere regnskabsregler for mikro-virksomheder, som undtages fra følgende 

noteoplysninger:  

- Anvendt regnskabspraksis  

- Gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet  

- Visse særlige poster  

- Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret.  

§ 56 Ophævelse af kravet om, at virksomheder i regnskabsklasse B skal præsentere en 

egenkapitalopgørelse. 

§§ 64, 94b Bortfald af oplysningskrav om typer af eventualforpligtelser. Den samlede størrelse af 

eventualforpligtelser skal oplyses, herunder leje- og leasingforpligtelser som følge af at 

leasingforpligtelser ikke længere skal oplyses særskilt for en regnskabsklasse B 

§ 73 Oplysningskravet om tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for ledelsen i 

modervirksomheder og om tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for personer, der 

står som ledelsen i virksomheden eller modervirksomhed særligt nær, ophæves. 
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I afhandlingen er selskabernes væsentligste interessenter primært fokuseret på at være banker og 

analytikere, da det er de interessenter, som antages at stille de strengeste krav til årsrapporten. Derud 

over vurderes banken at være stærkt afgørende for de fleste selskabers fortsatte drift, da det oftest er 

banken, der står bag selskabets kreditfaciliteter. Analytikeren vurderes tilsvarende at have væsentlig 

betydning, da de både kan sidde med afgørende indflydelse på beslutninger om kapitale investeringer i 

en given virksomhed eller ved vurdering af, om større virksomheder skal indgå et samarbejde eller ej 

med en given virksomhed som leverandør.   

  

Som nævnt i indledningen hævder Erhvervs- og Vækstministeren i forbindelse med lanceringen af den 

nye årsregnskabslov, at de virksomheder, der fremadrettet vælger at benytte de nye lempelser samlet, 

kan forvente en besparelse på 300 mio.kr. årligt i forhold til deres nuværende administrative 

byrdeniveau. At udfordre beregningsmetoder mv., har jeg valgt at ikke at skrive om i denne afhandling, 

da dette vil kræve en meget grundig undersøgelse af, hvordan kilderne, til det materiale der er 

benyttet, er kommet frem til netop denne besparelse. Dog vil jeg sætte mig ind i baggrunden for deres 

forventninger til besparelserne og forholde mig kritisk til resultaterne af disse. 

 

Da der i forbindelse med lovforslaget er lagt vægt på, at en del af besparelsen kan opnås ved, at flere 

selskaber kan vælge udvidet gennemgang, har jeg valgt at spørge ind til, hvordan mine respondenter 

oplever modtagelsen af standarden 1½ års tid efter indførelsen. Afhandlingen vil ikke beskæftige sig 

med påtegninger, hverken blanke, dem der indeholder forbehold eller supplerende oplysninger eller 

drøfter problemstillingerne i forbindelse med disse på hverken revisions, udvidet gennemgangs eller 

andre typer af påtegninger. Jeg vil i min afhandling ikke beskæftige mig med teorien bag eller foretage 

analyse af udvidet gennemgang i sin form af erklæringsstandard, da jeg vurderer, at der er rigeligt med 

afhandlinger, som, jeg finder grundigt, har afdækket dette område. Jeg vil i stedet drage nytte af de 

konklusioner, som disse afhandlinger har givet og benytte dem, hvor det giver mening i relation til 

besvarelse af min afhandlings problemformulering.  

 

Opgavens problemformulering omhandler de væsentlige interessenters krav til virksomheders 

årsregnskab for at kunne benytte dem i deres daglige arbejde. Derfor vil opgaven ikke kunne give svar 

på, hvorvidt alle øvrige interessenter kan eller ikke kan godkende, at virksomheder vælger at gøre brug 

af de nye lempelser i regnskabsklasse B. Det må forventes, at de virksomheder, som har kredit hos 

bankerne, er dem, hvor bankerne primært har interesse i, om virksomhederne benytter sig af de nye 
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lempelser eller ej. Det vurderes derved ikke, at bankerne har særlig interesse i at opnå høj grad af 

sikkerhed for en virksomhed uden gæld til banken. Opgaven har derfor i sin undersøgelsesfase fokus 

på bankerne, analytikers og relevante brancheorganisationers holdning til nytte- og 

informationsværdien af et regnskab efter de nye betingelser i den nye årsregnskabslov og vil kun 

sekundært belyse forventede konsekvenser for øvrige interessenter og indvirkninger af den nye ÅRL 

har på nytteværdien, samt om udvidet gennemgang ser ud til at have virket som lempelse af 

administrative byrder for selskaberne.  

 

Jeg har i min afhandling valgt at benytte betegnelsen ”små virksomheder” om det selskabssegment jeg 

arbejder med. Små virksomheder dækker i min afhandling over selskaberne i regnskabsklasse B og 

indeholder derfor også det nye mikro-segment.   
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2.3 Struktur i afhandlingen 
 

Jeg har udarbejdet en grafisk præsentation af afhandlingens opbygning, som har til formål at 

tydeliggøre sammenhængen i afhandlingen. Figuren skal læses oppefra, og kapitelnumrene er angivet 

ud for hver del af afhandlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kapitel 1 – Indledning, problemstilling og problemformulering 

Kapitel 2 – Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen 

Kapitel 3 – Teoretisk grundlag for afhandlingen 

Kapitel 4 – Analyse - Banen bliver kridtet op 

Kapitel 5 – Analyse af høringssvar og DAMVAD analysen 

 

 Kapitel 6 – Analyse af banker, analytiker og revisors meninger og holdninger til den 

nye ÅRL 

Kapitel 7 – Konklusion 

Kapitel 8 – Perspektivering 
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2.4 Kapitelstruktur 
 

Dette afsnit har til formål at uddybe hvert kapitel ved at give en kort beskrivelse af indholdet i hvert af 

dem. Strukturen viser hvordan problemformuleringen vil blive besvaret og i hvilken rækkefølge. 

 

Kapitel 1 – Indledning, problemstilling og problemformulering: 
 

Kapitlet skal ses som et introduktionskapitel, hvis formål er at beskrive opgavens fokus, hvilket leder 

hen til problemstillingen samt afhandlingens problemformulering. 

 
Kapitel 2 – Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen: 
 
I dette kapitel vil jeg introducere afhandlingens fremgangsmetoder, fremhæve de afgrænsninger jeg 

har foretaget, belyse dataindsamling samt målgruppen for afhandlingen. 

 
Kapitel 3 – Teoretisk grundlag for afhandlingen: 
 

Dette kapitels formål er at introducere de valgte teorier til brug i afhandlingen. Jeg vil fokusere på, 

hvad teorierne kan fortælle, og hvori deres begrænsninger ligger. Derud over vil jeg komme ind på 

hvilke elementer som har effekt på informations- og nytteværdien i relation til årsrapporterne i 

regnskabsklasse B.  

 

Kapitel 4 – Analyse – Banen bliver kridtet op: 
 

Samlet skal dette kapitel være med til at danne grundlag for den videre analyse af den nye ÅRL. Jeg vil 

analyse baggrunden for de talmæssige besparelser som loven lægger op til. Derud over vil jeg 

analysere erhvervsstrukturen som mit speciale omhandler, samt indbringe de resultater fra analysen 

der blev foretaget som forarbejde til loven. 

 

Kapitel 5 – Analyse af høringssvar: 

I dette kapitel vil jeg oplyse om og analysere på en række førende interesseorganisationers holdninger 

og meninger til den nye ÅRL. 
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Kapitel 6 – Analyse af banker, analytiker og revisors meninger og holdninger til den nye ÅRL: 
 

I dette kapitel analyserer jeg på resultaterne af de foretagne interviews. Formålet er primært, at 

analysere bankernes opfattelse af den samlede effekt af ændringerne i den nye ÅRL i forhold ti deres 

daglige arbejde hermed. Herud over, har jeg interviewet en analytiker og en revisor for at få flere 

vinkler på. 

 
Kapitel 7 – Konklusion 
 

I dette kapitel konkluderes det, om hvordan den nye ÅRL påvirker informations- og nytteværdien af 

årsrapporter for mindre virksomheder i Danmark, dels ved at besvare underspørgsmålene og slutteligt 

besvares den overordnede problemformulering. 

 

Kapitel 9 – Perspektivering: 

 

I dette kapitel vil jeg diskutere, hvilke forhold der kan være afgørende for, om lempelserne i den nye 

ÅRL bliver benyttet, samt drøfte, hvilke løsninger der eventuelt kunne overvejes for fremtiden.  



24  
 

2.5 Dataindsamling 

 
I dette afsnit vil jeg redegøre for, hvilke overvejelser jeg har gjort omkring dataindsamling samt, 

hvordan denne skal understøtte besvarelsen af opgavens problemstilling. Jeg vil benytte en empirisk 

forskningsteknik, da jeg vil anvende indsamlet data, information og viden til at etablere 

sammenhængende analyser med.  

 

2.5.1 Primære data 

 
Jeg vil i denne kandidatafhandling anvende primære data i form af en række interviews. Tilgangen har 

jeg valgt som et kvalitativt dataindsamlingsværktøj fremfor den mere kvantitative indsamling igennem 

for eksempel en spørgeskemaundersøgelse. Jeg forestiller mig, at jeg med denne tilgang, på bedste vis, 

kan forstå og samtidig udfordre respondenternes synspunkter og holdninger vedrørende de 

problemstillinger, jeg vil forsøge at besvare med denne afhandling.  

 

Selve interviewene er delvist strukturerede, hvor området er kendt af interviewer men ønskes 

yderligere belyst igennem respondenternes holdninger, informationer og syn på dette. Forinden hvert 

interview har jeg udsendt spørgsmålene med det formål at indspore respondentens forventning til 

interviewet til mine. Denne øvelse forud for interviewet dels til hensigt at få bekræftet, om den 

pågældende respondent er relevant i forhold til besvarelsen af spørgsmålene, og dels for at give 

mulighed for forberedelse til emnet. Spørgsmålene er forsøgt tilpasset til den professionelle rolle og 

position, som respondenten har. Spørgsmålene belyser forhold og problemstillinger inden for emnet, 

som jeg ønsker at belyse. Der er i spørgsmålene lagt op til, at respondenten kan komme med egne og 

for intervieweren nye input til problemstillingen.  

 

Interviewene er foretaget som personlige interviews, delvis i perioden inden lovforslaget bliver 

vedtaget og delvis kort tid efter. Interviewene er foretaget over en periode på 6 uger, hvilket har givet 

mulighed for at inddrage fremkomne synspunkter og holdninger fra tidligere interview i de 

efterfølgende interviews. 
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For dokumentation af interviewene er alle samtaler optaget digitalt på en App på min iPhone, skrevet 

ned og vedlagt som bilag til afhandlingen. Alle respondenter godkendte på forhånd optagelserne og 

offentliggørelse heraf. 

 

For at indhente datagrundlag til at kunne analysere bankernes holdning til de nye tiltag i den nye 

årsregnskabslov er der foretaget interviews med cheferne fra erhvervsafdelingen fra 2 forskellige 

banker. De interviewede personer er ansat i henholdsvis Sydbank og Spar Nord. For at indhente 

datagrundlag til at kunne analysere analytikers holdning til de nye tiltag i den nye årsregnskabslov er 

der foretaget interview med en kredit analytiker fra DONGs Credit Risk Management afdeling. 

Slutteligt for at indhente datagrundlag til at kunne analysere revisorernes holdning til de nye tiltag har 

jeg foretaget interview med en statsautoriseret revisor i den Københavnske afdeling af KPMG.  Jeg har 

valgt at interviewe en erhvervsrådgiver i en stor Københavnsk centralt beliggende bank samt en fra en 

mindre bank i provinsen for at undersøge, hvorvidt de forholder sig forskelligt til tiltagene. På denne 

måde mener jeg at kunne indramme, der hvor jeg selv forventer, der kan være en forskellig approach 

hos bankerne, nemlig på om der er tale om en lokal forankret bank eller en central hovedstads bank.  

 

2.5.1.3 Øvrige primære kilder 

 
Øvrige primære kilder består af gældende lovgivning, bekendtgørelser og standarder udstedt af blandt 

andet FSR. Derud over vil jeg benytte mig af de høringssvar som dels har været i skriftlig form, og dels 

fra et videooptaget udvalgsmøde i folketinget med udvalgte respondenter.  

 

2.5.2 Sekundære data 

 
Afhandlingen vil rumme sekundære data, der stammer fra allerede eksisterende datamateriale, som 

omfatter blandt andet fagbøger, tidsskrifter, artikler og andre publikationer inden for området. De 

indsamlede data består både af kvalitative og kvantitative data. 

 

I afhandlingen vil det blive de sekundære data, der vil vægte tungest i min primære dataindsamling og 

den hertil hørende analyse. Da store dele af emnerne i afhandlingen vil være nye, vil kilderne hertil 

primært bestå af regelsæt og tidsskrifter, hvor emnet er debatteret. I relation hertil vil jeg også benytte 

mig af høringsvar til lovforlaget til den nye ÅRL samt tilgængelige rapporter, hvor emnet er undersøgt. 
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2.6 Kildekritik 

Jeg vil i afhandlingen anvende både offentligt tilgængelige kilder, så som lovgivning samt primære- og 

sekundære data. På baggrund af den indsamlede data, vil der være forskel på den måde data 

behandles og tolkes på.  

 

Jeg vurderer, at lovgivning, bekendtgørelser, samt standarder og analyser for eksempel DAMVAD som 

valide og objektive kilder.  

 

De øvrige primære kilder i form af mine interviews vurderes ligeledes at være en valid kilde. Dette vil 

jeg komme nærmere ind på under de enkelte kapitler, hvor data herfra er anvendt. 

 

Udgangspunktet for udvælgelsen af respondenterne til mine interviews har været at få en lokal og 

central storby repræsentation af banksektoren, i stedet for blot at spørge de enkelte 

bank/kreditrådgivere i samme bank. Derud over få en repræsentant uden for banksektoren i form af 

en analytiker og slutteligt en respondent fra revisionsbranchen til at belyse de udfordringer, denne 

branche må opleve ved den nye ÅRL.  Jeg vurderer, at alle, jeg har interviewet, vil blive berørt af den 

nye årsregnskabslov, uanset om en virksomhed vælger udvidet gennemgang, revision eller intet.  Der 

er i alt gennemført 4 ud af 5 tilsigtede interviews. 

 

Ved anvendelsen af de sekundære kilder har jeg løbende taget stilling til, om hvorvidt kilderne er 

pålidelige. De kilder, jeg har anvendt, har jeg vurderet pålidelige, da der primært er tale om lærebøger, 

fagtidsskrifter og analyser foretaget af anerkendte institutioner. 

2.7 Anvendte begreber 

Jeg har valgt at definere følgende begreber, som benyttes i afhandlingen. Afhandlingen er skrevet med 

antagelsen om, at læseren er bekendt med revisions- og regnskabsmæssige begreber, hvorfor jeg kun 

uddyber begreberne i et omfang, hvor jeg har vurderet, at der hos læseren vil kunne opstå tvivl om 

begrebets betydning.  
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2.8 Målgruppe 

 
Denne kandidatafhandlings målgruppe er vejledere, censorer, studerende på CBS Cand.merc.aud. 

studie og øvrige personer med interesse i revisions- og regnskabsfaglige spørgsmål.  

 

Jeg mener derud over, at afhandlingen kan ligge til grund for inspiration til virksomheder, der står over 

for beslutninger i relation til at aflægge deres årsrapport og som driver virksomhed inden for den 

afgrænsning, jeg lægger op til i afhandlingen. Endvidere vil opgaven kunne give inspiration til en 

virksomheds til- og fravalg mellem de valg, den nye ÅRL giver mulighed for, såfremt de opererer i 

segmentet relevant for afhandlingen. Afhandlingen er tiltænkt at kunne hjælpe virksomheder til at få 

indsigt i, hvordan bankerne anskuer de problemstillinger, som kan opstå i relation hertil. 

 

Afhandlingen vil i et generelt omfang kunne give inspiration til bankerne og kreditgivningsinstitutter i 

relation til deres respektive tilgang til den nye ÅRL samt provokere til at tænke nyt ved  deres kunders 

valg mellem type af revisionserklæring eller slet ikke revision som et konkurrenceparameter.  

 

Revisorer og rådgivere inden for det afgrænsede segment vil kunne opnå indsigt i, hvordan bankerne 

ser på den nye ÅRL samt udvidet gennemgang kontra revision, således at de bedre kan rådgive kunder 

up front og forventningsafstemme inden påbegyndelse af en revision.       
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3 Teoretisk grundlag for afhandlingen 
 

I revisions og regnskabsteorien anses en virksomhed som et lukket kredsløb, hvor omverdenen ikke 

under normale omstændigheder har indsigt i de informationer som virksomheden ligger inde med. For 

at opnå denne indsigt er virksomhederne grundet årsregnskabsloven pålagt at udarbejde og 

offentligøre et regnskab én gang årligt. Det er med andre ord regnskabet, som viser en given 

virksomheds finansielle status bestående af aktiver, passiver og resultatopgørelse og tilhørende noter.  

Aflæggelsen af regnskaberne, der er et objektivt krav17, muliggør indsigt i en virksomhed for en række 

forskellige interessenter. Oftest vil det være interessenter som har til sigte, at vurdere om 

virksomheden kan opretholde en fornuftigt indtjening ved samtidig vedligeholdelse og afvikling af sin 

gæld. Kreditgivere som for eksempel banker kan nævnes blandt væsentlige interessenter til 

virksomheder som har gæld. Flere danske myndigheder kan også have en interesse i at kontrollere den 

gæld en given virksomhed måtte have til det offentlige. Det er essentielt, at årsrapporten rummer et 

grundlag, hvorpå en given interessent kan måle og vurdere informationerne til at træffe en beslutning 

om for eksempel investering eller ej. 

 

3.1 Principal-Agentteori 
 

Ved Principal-Agentteorien18 belyses samspillet mellem en given virksomheds ledelse, ejer og revisor. I 

denne model er det virksomhedens ejer, som skal ses som principalen, der ansætter ledelsen, som så 

er agenten til at tage vare på virksomhedens daglige drift på ejerens vegne. Der sker med andre ord en 

delegering af beslutningskompetence til agenten fra principalen til at disponere og foretage 

beslutninger over principalens aktiver. Da principalen ikke overvåger alle agentens dispositioner, vil 

der være en risiko for, at agenten misbruger aktiver eller manipulere / tilbageholder væsentlige 

informationer.  

Udover førnævnte risiko eksisterer der også en risiko for, at agenten skjuler eller manipulerer den 

underliggende information for måske selv at opnå en højere aflønning eller skjule manglende 

kompetencer til at opfylde sin rolle.  

                                                           
17

 Jf. Årsregnskabslovens § 2, stk. 1 
18

 J Elling, Jens O.: Finansiel Rapportering, - teori og regulering. Side 5-403. 2. udg. Gjellerup, 2010. Side 47 
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Dette asymmetriske informationsforhold mellem agent og principal samt de mål der ikke er 

sammenfaldende, afføder derfor et behov for, at en ekstern part vurderer ledelses information og 

rapportering til ejerne. Det er så her, at principalens behov for kontrol af agenten gør, at revisors 

eksistens er nødvendig.  

Revisor er i stand til, som en ekstern og uafhængig part, at give en høj grad af sikkerhed for, at 

oplysninger i årsrapporten er retvisende (generelklausulen), så ejeren kan træffe de rigtigste 

beslutninger om sin investering i virksomheden. Vurderer revisor, at årsrapporten ikke giver et 

retvisende billede af virksomhedens finansielle situation, kan revisor tage forbehold og har også 

mulighed for at angive supplerende oplysninger eller i værste fald afgive en afkræftende konklusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående figur giver et simplificeret eksempel af agentteorien, der findes i mange danske 

virksomheder både bestyrelse, direktion og eventuelt revisionsudvalg (intern revision) som giver et 

ekstra agent-principal niveau i virksomheden. Det er ikke noget, jeg vil komme videre ind på i min 

opgave. 

Det ses ofte i danske virksomheder i mikro-segmentet og små virksomheder i regnskabsklasse B, at der 

er sammenfald mellem ejer og ledelsen, hvor der ud fra agentteorien ikke er behov for revisor, da der 

ikke længere eksisterer informationsasymmetri eller modsatrettede mål. 

Ulempen ved kun at kigge på kredsløbet i principal-agent teori er, at det kun er ejeren og ledelsen, 

som teorien begrænser sig om. Med andre ord tager teorien ikke hensyn til virksomhedens øvrige 

interessenter, som kunne drage nytte af virksomhedens årsrapport. 

Virksomhedsejer 

Revisor Virksomhedsledelse 
Revision 

Principal 

Agent 

Regnskab  Ansættelse  Valg                                     Påtegning o.l. 

Figur 3.: Agent principal teori - egen tilvirkning med inspiration fra internettet 
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3.2 Interessent-teori 

 

De fleste virksomheder har kunder, leverandører, medarbejdere og bankforbindelser, der samarbejder 

med virksomheden, og som derfor er interesseret i, at virksomhedens årsrapport giver et retvisende 

billede. Herud over har offentlige myndigheder også en interesse i virksomhedens årsrapport. Da 

agentteorien kun tager højde for ejeren som interessent og ikke for de øvrige af virksomhedens 

interessenter, vil jeg benytte koalitionsmodellen i min opgave. Med den som udgangspunkt vil jeg 

beskrive de primære interessenter for mindre virksomheder og deres behov for og nytte af pålidelige 

informationer fra virksomhedens årsrapport.  

 

Modellen beskriver virksomheden som et netværk af socioøkonomiske sammenhænge mellem 

interessegrupper, der alle har det tilfælles, at de er ressourceejere. Det vil sige, at de stiller ressourcer 

til rådighed for produktion og salg mod at modtage en del af den frembragte værditilvækst som 

modydelse. Alle interessegrupper er nødvendige for at koalitionen kan bestå. 

 

  

 

 

 

 

 

Overordnet kan interessenter til et regnskab opdeles i henholdsvis interne og eksterne interessenter.  

Ved de interne interessenter, vil der typisk være tale om ejerkredsen i de mindre virksomheder. Hos de 

lidt større virksomheder, hvor der for eksempel kunne være indsat en professionel ledelse og ansat 

medarbejdere, ville disse også typisk have interesse i regnskabet. 

Af eksterne interessenter vil kunne nævnes større leverandører på den ene side og kunder, som er 

afhængig af virksomheden er leveringsdygtig på den anden side.  Eventuelle investorer vil have 

interesse i indtjeningen og kreditgiverne at deres udlån består og så offentlige myndigheder.  

Långivere 

Leverandører 

Offentlige 

myndigheder 

Medarbejdere 

Ledelsen 

Ejere 

(investorer) 

Kunder 

Det eksterne 

miljø 

Figur 2.: Koalitionsmodellen egen tilvirkning 
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Der er med andre ord, mange forskelligartede interessenter med mange forskelligartede behov, som 

skal tilgodeses.  

I regnskabsteorien arbejder man med tre beslutningsopgaver og informationsbehov, der er 

målsætning ved udarbejdelsen af årsrapporten. Man opererer med prognoseopgaven, kontrolopgaven 

og fordelingsopgaven.  

 

Prognoseopgaven tager udgangspunkt i, at interessenterne investerer deres ressourcer på baggrund af 

deres forventninger til virksomhedens fremtidige indtjening, likviditet og risiko. Derfor efterspørger de 

oplysninger i årsrapporten, som kan forbedre deres muligheder for at skønne over virksomhedens 

fremtid. De ønsker derfor pålidelige informationer i årsrapporten for at minimere deres risiko for at 

skønne forkert om virksomhedens fremtid. Prognoseopgaven er således fremadrettet.  

 

Kontrolopgaven er i modsætning til prognoseopgaven bagudrettet. Interessenterne efterspørger også 

oplysninger i årsrapporten med henblik på at kunne vurdere, hvilken ansvarlighed ledelsen har udvist i 

forbindelse med forvaltningen af virksomhedens ressourcer.  

 

Fordelingsopgaven er rettet mod de beslutninger, der træffes internt i virksomheden af bestyrelsen 

eller ledelsen. Det gælder for eksempel overskudsdisponering, likviditet og lånemuligheder. 

De tre informationsbehov viser, at mange forskellige grupper af interessenter kan have glæde af 

oplysningerne i virksomhedens årsrapport med forskellige formål.  

Revision er derfor vigtig for interessenterne, da den giver interessenterne en høj grad af sikkerhed for, 

at årsrapporten giver et retvisende billede. Dermed indeholder årsrapporten ikke bare oplysninger, 

som interessenterne kan drage nytte af men pålidelige oplysninger, som de kan benytte som 

beslutningsgrundlag. 

Ejere og investorer  

 

Investorer efterspørger oplysninger som giver dem indsigt i virksomhedens økonomi, og som kan 

hjælpe dem til at vurdere virksomhedens fremtidsprognose. Investorerne kan være interesserede i 

andre regnskabsoplysninger, for eksempel om virksomhedens udbetaling af udbytte samt oplysninger, 

der kan anvendes til kontrol af ledelsens forvaltning af selskabets ressourcer. Det er primært 
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prognoseopgaven, der er i centrum. Investorer, der ikke deltager i virksomhedens daglige ledelse, vil 

derfor have størst nytteværdi af en revision af årsrapporten og så mange oplysninger som muligt. 

Ledelsen  

 

Det er jf. ÅRL ledelsen, der aflægger årsrapporten og som dermed står inde for årsrapportens 

finansielle situation og det retvisende billede. Revision af årsrapporten giver ikke en direkte nytteværdi 

til ledelsen. Dog får ledelsen nytte ved, at årsrapporten giver et overblik over det forløbne 

regnskabsår. Revisionen kan gavne ledelsen ved, at revisor kan afdække en stor del af de væsentligste 

fejl, samt at revisor kan komme med forslag til forbedringer af forretningsgange med mere. Derud over 

har ledelsen indirekte gavn af årsrapporten og revisionspåtegning hvis de for eksempel skal søge 

kapital hos investorer eller bank.   

Långivere 

  

Særligt långivere har en interesse i årsrapporten for at få indsigt i og forstå virksomhedens økonomiske 

situation ved statustidspunktet. Årsrapporten er stort set uden undtagelse udgangspunktet for 

långiverens kreditvurdering. Derfor har långiver interesse i, at årsrapporten er retvisende, således at 

han/hun kan stole på regnskabsinformationerne i årsrapporten. Det giver långiver en fordel, at 

årsrapporten er revideret, og långiver anses som en meget væsentlig interessent til årsrapporten. 

Såfremt årsrapporten ikke er revideret, kan långiver kræve yderligere oplysninger i form af 

perioderegnskaber og budgetter eller andet. 

 

Leverandører  

 

Leverandører, som sælger på kredit, har interesse i virksomhedens årsrapport for at vurdere sin risiko i 

forbindelse med sine betalingsbetingelser. Taget i betragtning af, at årsrapporten mange gange 

kommer med flere måneders forsinkelse og altså ikke beskriver virksomhedens aktuelle økonomiske 

situation, kan årsrapporten alligevel belyse virksomhedens fremtidige behov for leverancer, herunder 

virksomhedens fremtidsudsigter med hensyn til salg, indtjening, produktudviklingsplaner mv. I tilfælde 

af at der er tale om en stor leverandør, som har kendskab til at virksomheden er meget afhængig af, 

der vil leverandøren med stor sandsynlighed kunne kræve de nødvendige aktuelle oplysninger før 
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kreditgivning til virksomheden. Såfremt en leverandør baserer sin kreditgivning på årsrapporten, vil 

han have nytte af en revideret årsrapport. 

 

Medarbejdere  

 

En virksomheds medarbejdere kan have interesse i at kende virksomhedens økonomiske forhold for at 

kunne vurdere, hvor attraktiv arbejdspladsen er i forhold til løn, muligheder for fremtiden og sikkerhed 

i ansættelsesforholdet. Her kan den offentligt tilgængelige årsrapport give dem mulighed for at følge 

med i virksomhedens økonomiske situation. 

Kunder 

  

Kunderne vil oftest være interesserede i virksomhedens årsrapport i relation til at sikre sig, at 

virksomheden i fremtiden vil være i stand til at kunne levere varer eller tjenesteydelser til dem. Det 

gælder især, såfremt kunden betaler på forskud i forbindelse med ordreproduktion. Kundernes 

nytteværdi af en revideret årsrapport anses for begrænset. 

Offentlige myndigheder 

  

De primære myndigheder med interesse i virksomhedens årsrapport er SKAT samt Erhvervsstyrelsen. 

Erhvervsstyrelsen kontrollerer i henhold til årsregnskabslovens § 138, at virksomhederne indsender 

deres årsrapport rettidigt. Derud over foretager de stikprøveundersøgelser af årsrapporterne for at 

undersøge, om de opfylder lovgivningens krav, jf. ÅRL § 159. Dermed er styrelsen samfundets 

kontrollant i forhold til, om regnskabs- og selskabslovgivning er overholdt, og styrelsens nytteværdi af 

revisionen er herved høj. I og med at revisor skal påse at regnskabs-, selskabs- og skattelovgivningen er 

overholdt, giver revisionen nytteværdi for de offentlige myndigheder, da det dermed giver sikkerhed 

for, at årsrapporten er retvisende. Dermed øger revision kvaliteten af årsrapporten. Revisionen i sig 

selv medfører en forebyggelse og i nogle tilfælde opdagelse af kriminalitet af økonomisk karakter. På 

den måde kan revisionen siges at give nytteværdi til samfundet som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. For skattemyndighederne indeholder en årsrapport også vigtige informationer. I 

forbindelse med skattekontrol bygger SKAT videre på revisors arbejde, og SKAT har derfor nytte af, at 

årsrapporten er revideret og skatten gennemgået af revisor eller skatterådgiver.  
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3.3 Konkurrence på kapitalmarkederne og signalteori.: 

 

Signalteorien har til formål at forklare, hvorfor ledelsen har incitament til frivilligt at offentliggøre 

regnskabsinformation til alle ressourceejerne herunder især långivere og investorer på 

kapitalmarkederne. Virksomhederne i Danmark konkurrerer indbyrdes om at få tilført kapital og 

virksomhederne, som har et godt omdømme med henblik på at føre en så åben, troværdig og 

repræsentativ informationspolitik som muligt, må det forventes at opnå de bedste finansierings 

betingelser. Holdes informationer tilbage, vil de skøn, som kapitalindskyderne fortager være mere 

usikre. Opfattes en virksomhed til direkte at undlade negative informationer, vil dette yderligere skade 

dem på kapitalmarkederne.  
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3.4 Fra gammel ÅRL (2001) til ny ÅRL (2015).: 
 

Den tidligere årsregnskabslov fra 2001 er en rammelov, som frem til udgangen af 2015 foreskriver den 

regnskabsmæssige regulering for langt størstedelen af de 617.00019 virksomheder, som er underlagt 

regnskabspligt I Danmark. Lovens bestemmelser er opskriften på et regnskab, alt efter hvilken 

regnskabsklasse en given virksomhed befinder sig i. 

 Årsregnskabsloven er gennem årene blevet ændret af flere omgange og blev for alvor revideret i 2001, 

blandt andet for at sikre en øget kvalitet i rapporteringen samt imødekommelse i forhold til de 

internationale regnskabsstandarder (IFRS). ÅRL fra 2001 vægtede på, at der i højere grad i 

årsrapporten var et behov for at vise virksomhedens reelle værdier (formueorienteret paradigme), 

modsat tidligere, hvor der alene blev taget udgangspunkt i de historiske kostpriser 

(præsentationsorienteret paradigme). Den grundlæggende teori inden for regnskab bevægede sig altså 

fra den præstationsorienterede regnskabspolitik til en formueorienteret regnskabspolitik20.  

Årsregnskabsloven har længe søgt inspiration og fortolkning fra de internationale regnskabs-

standarder. Disse regnskabsstandarder har ændret sig radikalt siden årsregnskabsloven blev revideret 

tilbage i 2001, hvor ÅRL dengang byggede mere på de direktiver som EU gennemførte i 1978 og 1983, 

nemlig 4. og 7. regnskabsdirektiv. Sidenhen menes det, at direktiverne er blevet forældet i forhold til 

den nuværende regnskabsregulering. De omtalte direktiver har siden 1978 og 1983 været grundlaget 

for den nationale regnskabslovgivning i EU.  

EU har sidenhen erfaret, at reguleringsformen ikke var i stand til at opfylde de ambitioner, man havde 

om at fremme en effektiv ressourceallokering. En ressourceallokering som skulle placere EU blandt de 

mest konkurrencedygtige økonomier i verden. Regnskabsdirektiverne blev implementeret forskelligt i 

de enkelte medlemslande, og de blev ofte suppleret med nationale standarder af varierende kvalitet. 

Nogle store virksomheder i medlemslandene valgte standarderne fra IASB, imens andre hældede mere 

til de amerikanske standarder fra FASB. 

For at etablere fri bevægelighed medlemslandene imellem og i forhold til de internationale 

kapitalmarkeder kræves en ensartet regnskabsaflæggelse på basis af en international anerkendt 

                                                           
19

 Elling, Jens O.: Finansiel Rapportering, - teori og regulering. Side 5-403. 2. udg. Gjellerup, 2010. Side 31 
20

 Elling, Jens O.: Finansiel Rapportering, - teori og regulering. Side 5-403. 2. udg. Gjellerup, 2010. Side 42 
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begrebsramme21. Regnskabsområdet i Danmark set i lyset af de nye direktiver i EU har også haft behov 

for modernisering og fornyelse. Den 26. juni 2013 blev der taget det første spadestik til en "ny" 

årsregnskabslov, hvilket skete ved direktivet af 26. juni 201322. Årsregnskabsloven har mange 

interessenter, så en "ny" årsregnskabslov vil uden tvivl påvirke mange brugere og rådgivere. EUs 

medlemslande har også som et EU politisk mål at lempe de administrative byrder for de mindre 

virksomheder.  

Mikro- og små virksomheder udgør i EU den største andel af de virksomheder, som opererer i EU. 

Samlet udgør disse virksomheder 99 pct. af virksomhederne i EU23. I Danmark har vi tilsvarende mikro- 

og små virksomheder som den største gruppe (regnskabsklasse A & B). Årsrapporten er af flere 

omgange fremhævet som investorernes vigtigste kilde til information24, og spørgsmålet er, om 

lempelserne muligvis ødelægger årsregnskabets primære formål i relation til prognose og 

kontrolopgaven.  

Regnskabsdirektivet skal være indarbejdet i de nationale regnskabslove i alle EU-lande senest den 20. 

juli 201525 og have virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller i løbet af 201626, 

endvidere har man fra politisk side i Danmark ambitioner om at løfte administrative byrder for i alt 2 

mia.kr. frem til 2020 for de danske virksomheder, hvoraf de 300 mio.kr. årligt skal findes i den nu 

vedtagne nye ÅRL. 

  

                                                           
21

 Elling, Jens O.: Finansiel Rapportering, - teori og regulering. Side 5-403. 2. udg. Gjellerup, 2010. Side 70 - 71 
22

 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/det_nye_regnskabsdirektiv_201334eu.pdf 
23

 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.2.html 
24

 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Lovepct.20ogpct.20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/Aarsrapportenpc
t.20erpct.20denpct.20vigtigstepct.20kildepct.20tilpct.20informationpct.20ompct.20virksomhederne 
25

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, artikel 53 punkt 1 
26

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, artikel 53 punkt 2. 
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3.4 Den generelle struktur i årsregnskabsloven, begrebsrammen. 

 
Jeg vil i dette afsnit beskrive de bagvedliggende mekanismer i årsregnskabsloven den grundlæggende 

teori inden for regnskab, er som tidligere nævnt overgået fra at være præsentationsorienteret, til at 

være formueorienteret. Dette betyder, at fokus har flyttet fra resultatopgørelsen til balance. I ÅRL er 

det de kvalitative egenskaber, som er grundstenene i, at en årsrapport leverer nytteværdi. 

Grundtanken med begrebsrammen er at give generelle vejledninger i hvordan virksomhedernes 

årsrapporter bør udarbejdes for at opnå størst nytteværdi for brugerne / leve op til et retvisende 

billede. Afhandlingens fokusområde er oplevelsen af informations- og nytteværdi for 

regnskabsbrugeren når et givent selskab anvender de nye lempelser. Begrebsrammen fungerer som 

fundamentale elementer, hvori regnskabsreglerne baseres, hovedformålet med reglerne er, at være 

en hjælp for regnskabsbrugerne ved deres forståelse af informationen som afgives i regnskabet, netop 

derfor er det relevant at kigge på begrebsrammen.  

Begrebsrammen i ÅRL er opbygget af 5 niveauer, som jeg vil gå mere i dybden med i dette afsnit.   

Niveau 1 (Brugernes informationsbehov).: 

 

Fokus er på brugernes informationsbehov, hvor der altid vil eksistere en problemstilling så længe 

årsrapporten er en "standardvare" som skal dække alles behov. Interessenternes behov vil som 

tidligere nævnt enten være prognose-, kontrol- og fordelingsopgaven27. Ikke alles behov kan dækkes i 

dybden, så det er meningen, at rapportering skal dække både prognose- kontrol- og fordelingsopgaven 

bredest muligt uden samtidig at give informationer i overflod. 

Niveau 2 (Kvalitative egenskaber).:  

 

På dette niveau præciseres kvalitetskravene som der som minimum bør stilles til 

informationsbehovene for at kunne opnå nytteværdi 28.  

Relevans (informationen er i stand til at gøre en forskel) 

Troværdig repræsentation (oplysningerne skal være sande og retvisende) 

                                                           
27

 Kilde: Elling, Jens O.: Finansiel Rapportering, - teori og regulering. Side 5-403. 2. udg. Gjellerup, 2010. Side 201. 
28 Kilde til figur.: Elling, Jens O.: Finansiel Rapportering 2010. Figus 5.3, side 202 – se bilag 1 
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Nytteværdi anses her som en funktion af relevans og troværdig repræsentation. Udgangspunktet er, at 

de to variabler er ligevægtige og må derfor afvejes fra situation til situation. 

Herud over opereres der med to tærskelværdier, som er væsentlighed, om en given information har 

indflydelse på beslutninger eller ej, og derud over skal nytteværdien overstige omkostninger for at 

bringe den. (nytte > omk.). 

Regnskabsregulering har til formål at fremme offentliggørelse af beslutningsnyttig information og 

beskytte brugerne mod offentliggørelse af mangelfuld eller vildledende information. Denne bruger 

beskyttelse kaldes i ÅRL sammenhæng for generalklausulen hvor en årsrapport skal opfylde ”Det 

retvisende billede” og kan specificeres mere i de 3 følgende krav.:  

1. Et generelt krav om at årsrapporten skal give et revisende billede. 

2. En pligt til at supplere årsrapporten med de oplysninger, uden hvilke den ikke ville give et 

retvisende billede. 

3. En pligt til, hvis det ikke er tilstrækkeligt, at fravige enkeltbestemmelser i loven.    

Niveau 3 (Definition af elementer).: 

 

Definitionerne af de byggeklodser som et årsregnskabs resultatopgørelse og balance er bygget op af. 

Alle poster skal indgå under et af de definerede elementer, og et årsregnskab må kun indeholde 

definerede elementer. De er værdibaseret og derfor formueorienteret. Elementerne har stor 

betydning for nytteværdien for brugerne. Danmark skiller sig desuden ud ved at give danske 

virksomheder mulighed for selv at definere elementer og begreber i supplerende beretninger (miljø, 

vidensregnskaber osv.).  

Niveau 4 (Indregning og måling).: 

 

For at være kvalificeret til indregning kræves to indregningskriterier opfyldt.: 

1. Det skal være sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå 

virksomheden. 

2. Posten skal kunne måles troværdig repræsentativt og til kostpris eller anden værdi.  

Indregning: ÅRL flytter grænsen for indregning fra at være begrænset kun til årsregnskabet til at gælde 

hele årsrapporten for at kunne indregne begivenheder, der har høj grad af relevans, men hvor 

troværdig repræsentation er for lav til, at den tillades indregnet i balancen. I den forbindelse kan 
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ledelsesberetningen nævnes som et eksempel til en komplettering af balancen. ÅRL kræver således 

oplysning om for eksempel aktivet videns ressourcer i ledelsesberetningen, selv om det ikke opfylder 

indregningskravene, idet de anses for at tilføre værdi til regnskabsbrugeren. Sagt med andre ord, så 

antyder dette, at relevans og nytteværdi får højere prioritet sammenholdt med pålidelighed.  

Måling: I det formueorienterede paradigme som ÅRL bygger på, går opgaven ud på at måle 

økonomiske hændelser på grundlag af de værdiorienterede måleattributter, som har størst nytteværdi 

for brugerne. Af forskellige måleattributter kan nævnes.: Dagsværdi, salgsværdi, netto-

realisationsværdi, kapitalværdi, genanskaffelsesværdi, historisk kostpris, amortiseret kostpris, 

genindvindingsværdi og brugsværdi. 

Niveau 5 (Klassifikation og præsentation).: 

 

Der gælder som hovedregel to kriterier for enhver form for klassifikation.  

1. Kriterierne eller egenskaberne, som danner grundlag for klassifikationen, skal være relevante 

for brugerne med henblik på at dække deres informationsbehov. I relation til prognoseopgaven 

drejer det sig om at klassificere med sigte på det fremadrettede perspektiv og modsat for 

kontrolopgavens bagudrettede perspektiv. Ved sidstnævnte lægges der især vægt på, at der 

klassificeres efter ansvarsområder.  

2. Transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på grundlag af de valgte kriterier eller 

egenskaber, således at der dannes homogene klasser. Ved enhver form for aggregering af data 

mistes information, men er dette krav ikke opfyldt, kan klassifikationerne være direkte 

vildledende. 

Noget andet i ÅRL som har stor betydning for nytteværdien hos brugerne, er de grundlæggende 

forudsætninger jf. § 13 som følger.: 

1. Klarhed (Kravet om årsrapporten udarbejdes på en klar og overskuelig måde) 

2. Substans (Hensynet skal lægges på reelle forhold frem for formaliteter uden indhold) 

3. Væsentlighed (Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige, 

dog skal volumen af ubetydelige forhold vejes som helhed og vurderes på, om de så er 

væsentlige eller ej) 

4. Going koncern (Driften formodes at kunne fortsætte, medmindre den skal afvikles) 
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5. Neutralitet (Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkning på egenkapital eller 

resultatopgørelse) 

6. Periodisering (Transaktioner, begivenheder, værdiændringer skal indregnes når de indtræffer) 

7. Konsistens (Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme 

kategorier) 

8. Bruttoprincippet (Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver 

for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden) 

9. Kontinuitet (Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående 

regnskabsår) 
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3.5 Overblik over de nye tiltag i ÅRL 2015 i relation til specialet. 
Reference ÅRL Tiltag specialet bygges op omkring 

§§ 7, 110 Størrelsesgrænserne for klasse B ændres til:  

- En balancesum fra 0-44 mio.kr. 

- En nettoomsætning fra 0-89 mio.kr. 

- Antal ansatte 0-50 

 Størrelsesgrænserne er gældende ved fastsættelse af regnskabsklasse for både selskabs- 

og koncernregnskaber 

§ 22a Ny type virksomhed "Mikro-virksomheder" (delmængde af regnskabsklasse B), som i to 

på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende størrelser:  

- En balancesum på op til 2,7 mio.kr.,  

- En nettoomsætning på op til 5,4 mio.kr. og  

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

§ 9a Virksomheder, hvor det ansvarlige ledelsesorgan kun består af én person, fritages for at 

medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten. Hvis det aflagte årsregnskab er revideret, 

og revisionen ventes at blive fravalgt for det kommende år, skal oplysninger om dette i 

stedet gives i ledelsesberetningen. 

§§ 22, 76a Årsrapporten for en virksomhed i regnskabsklasse B skal indeholde en ledelsesberetning, 

der som minimum skal indeholde en beskrivelse af virksomhedens væsentligste 

aktiviteter og væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. 

§ 22b Enklere regnskabsregler for mikro-virksomheder. De undtages fra følgende 

noteoplysninger:  

- Anvendt regnskabspraksis  

- Gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet  

- Visse særlige poster  

- Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret.  

§ 56 Ophævelse af kravet om, at virksomheder i regnskabsklasse B skal præsentere en 

egenkapitalopgørelse. 

§§ 64, 94b Bortfald af oplysningskrav om typer af eventualforpligtelser. Den samlede størrelse af 

eventualforpligtelser skal oplyses, herunder leje- og leasingforpligtelser, som følge af at 

leasingforpligtelser ikke længere skal oplyses særskilt for en regnskabsklasse B 

§ 73 Oplysningskravet om tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for ledelsen i 

modervirksomheder og om tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for personer, 

som står ledelsen i virksomheden eller modervirksomhed særligt nær, ophæves. 
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4 Analyse – banen bliver kridtet op. 

4.0 Hvad er AMVAB? 

 
Hovedformålet med den nye ÅRL, er at skabe lempelser af de administrative byrder. Derfor finder jeg 

det væsentlig at forstå hvad lempelserne bygger på. Politikerne har benyttet AMVAB metoden til at 

måle de administrative byrder. Jeg vil i dette afsnit komme nærmere ind på hvad AMVAB er.    

 

AMVAB er kort for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder og er den 

danske version af den internationalt anerkendte SCM-metode (Standard Cost Model). 

 

AMVAB-modellen går ud på at måle den tid de danske private virksomheder forbruger på at efterleve 

de krav de er underlagt om at stille informationer til rådighed overfor myndigheder eller tredjemand. 

AMVAB oplyser, at det primært er dybdegående interview med virksomheder, som ligger til grund for 

vurderingen, men at ekspertskøn inddrages hvor det er vurderet nødvendigt.  

 

Modellen er blevet kritiseret af blandt andet FSR for udelukkende at have sit fokus på det (estimerede) 

tidsforbrug uden at inddrage hvordan virksomhederne oplever byrderne29. Dette ses også i FSRs 

påstand om, at revision ikke er en byrde men i stedet kan anerkendes som en værdiskabende 

aktivitet30. Kritikken fra FSR har resulteret i at AMVAB-målinger siden 1. marts 2011 ikke må stå alene. 

 

4.0.1 Formålet med AMVAB-målingen 

AMVAB-målingen af virksomhedernes administrative omkostninger tjener overordnet fire formål:  

1. Måler de samlede administrative omkostninger for danske virksomheder på et givent 

tidspunkt, det vil sige gennemførelsen af selve basismålingen. 

  

2. Give overblik over udviklingen i de administrative omkostninger for virksomhederne som følge 

af ændringer i den erhvervsrettede lovgivning både samlet set, men også på ministerieniveau. 

Det sker ved én gang årligt at opdatere basismålingen med de administrative konsekvenser af 

nye regler og øvrige erhvervsrettede initiativer. Dette betegnes som en ex-post måling.  
                                                           
29

http://www.fsr.dk/Nyhederpct.20ogpct.20presse/Vipct.20mener/Lederepct.20ipct.20Revisionpct.20_pct.20Regnska
bsvaesen/2010/Nrpct.207 
30

http://www.fsr.dk/Nyhederpct.20ogpct.20presse/Vipct.20mener/Lederepct.20ipct.20Revisionpct.20_pct.20Regnska
bsvaesen/2014/Nr-12-vaerdien-af-regnskaber-og-revision 
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3. At vurdere de forventede administrative konsekvenser for virksomhederne ved nye og 

ændrede regler på et område. Dette betegnes også som ex-post målinger.  

 

4. Bidrage med input til regelforenkling og igangsættelse af nye digitale initiativer. En basismåling 

afdækker, hvor i processen de administrative omkostninger opstår, og hvor det er mest 

effektivt kan at sætte ind. De indsamlede data kan anvendes til at analysere, hvordan 

ændringer i de informationsforpligtelser, som en given regulering pålægger virksomhederne, 

vil indvirke på de administrative omkostninger. Basismålingerne er derfor i sig selv et 

væsentligt redskab i forbindelse med ambitionen om at lette de administrative byrder. 

 

4.0.2 Administrative byrder versus administrative omkostninger  
Som nævnt i min indledning er det virksomhedernes administrative omkostninger, der måles med 

AMVAB. Forskellen på administrative omkostninger og administrative byrder er:  

 

Administrative omkostninger 
Omkostningerne ved de administrative aktiviteter som virksomheder må udføre for at leve op til de 

informationsforpligtigelser, de er pålagt via offentlig regulering. 

 

Administrative byrder  
Den del af de administrative omkostninger, som virksomhederne alene udfører, fordi det er et krav fra 

det offentlige.  

 

De administrative byrder er således en delmængde af de administrative omkostninger, idet de 

administrative omkostninger også dækker over de administrative aktiviteter, som virksomhederne ville 

fortsætte med at udføre, hvis reglerne blev afskaffet. Det skyldes, at virksomhederne kan have brug 

for de oplysninger, der tidligere var krævet i forbindelse med lovgivningen, i forbindelse med andre 

gøremål. 

 

Teoretisk set er sondringen mellem administrative omkostninger og byrder ganske klar, men i praksis 

har den vist sig endog meget vanskelig at anvende. Ofte forholder det sig således, at nogle 

virksomheder vil fortsætte med at frembringe alle de oplysninger, der tidligere var lovkrav om, andre 

vil kun frembringe dele af dem, mens andre helt vil lade være med at frembringe dem. Det er således 
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meget vanskeligt at afgøre, hvor stor en opgavemængde der samlet set fortsat bliver gennemført af 

alle de berørte virksomheder. På samme måde er det meget vanskeligt at afgøre, om virksomhederne i 

al evighed vil fortsætte med at udføre de pågældende opgaver, eller om de efter en periode vil holde 

op med det, simpelthen fordi de ikke længere har behov for at frembringe de pågældende oplysninger. 

I praksis er det derfor ikke muligt at opgøre, hvad de administrative byrder ved erhvervsreguleringen 

er. I forbindelse med regelforenklingsarbejdet er det imidlertid væsentligt at holde sig for øje, at en 

regelforenkling ikke nødvendigvis med det samme vil få den effekt ude blandt virksomhederne, som 

den er opgjort til i forbindelse med en AMVAB-måling, simpelthen fordi nogle af virksomhederne vil 

fortsætte med at frembringe alle eller dele af oplysningerne. 

 

Det er desuden værd at bemærke, at alle administrative aktiviteter, der hører under 

forretningsadministration, det vil sige administrative opgaver virksomhederne udfører i forbindelse 

med driften, og som ikke er lovpligtige, ikke indgår i målingen. Dette illustrerer desuden 

vanskeligheden i sondringen mellem administrative omkostninger og byrder, idet de administrative 

aktiviteter, som virksomhederne udfører fordi de er lovpligtige, og som de også ville fortsætte med at 

udføre, selvom reglerne blev ophævet, ender med at blive en del af forretningsadministrationen, hvis 

reglerne bliver ophævet. 

4.0.3 Hvad måler AMVAB?  
Ved en AMVAB-måling gennemføres en værdifastsættelse af de administrative omkostninger, som 

private danske virksomheder har skullet efterleve i kommende eller eksisterende erhvervsrelevante 

danske love og bekendtgørelser. Ved erhvervsrelevant forstås i denne sammenhæng, at reglen 

indeholder informationsforpligtelser eller oplysningskrav, som medfører administrative omkostninger 

for private virksomheder. Foruden de administrative konsekvenser af lovgivningen måles tillige 

effekterne af de initiativer, som myndighederne lancerer for at gøre virksomhedernes håndtering af de 

administrative opgaver lettere. Her vil der typisk være tale om digitale indberetningsløsninger som for 

eksempel SKATs digitale momsindberetning eller erhvervsportalen Virk.dk. Der kan dog også være tale 

om målrettede informations- og rådgivningsinitiativer, hvor det er muligt at måle en konkret lettelse af 

virksomhedernes løbende administrative aktiviteter. 
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4.0.4 Kritik af AMVAB 
AMVAB bliver kritiseret på følgende 3 punkter.:

31
  

 

Omstillingsbyrder: Der er væsentlige byrder forbundet med at omstille sig til nye regler og krav, og det 

tager tid at sætte sig ind i ny regulering og tilrettelægge nye arbejdsgange. Ofte er omstillingen langt 

mere byrdefuld end den regelmæssige indrapportering når først systemet er på plads.. I de afsluttende 

AMVAB-rapporter fra 2010 blev der kun kvantitativt opgjort omstillingsomkostningerne for fem 

lovforslag, hvilket netop afspejlede, at man ikke vægter, hvor omkostningsfyldt det er for 

virksomheder at omstille sig til ændrede eller nye regler. 

 
Regler uden oplysningskrav: Der er en lang række krav og regler, som er byrdefulde, selv om de ikke 

indebærer et oplysningskrav. Et eksempel herpå er afgiften på mættet fedt, hvor selve indberetningen 

medregnes i AMVAB, men ikke de omkostninger, virksomhederne bruger på at afdække, hvor meget 

mættet fedt der er i deres importerede varer.  

 

Offentlige omkostninger: Offentlige udgifter til den efterfølgende behandling af indrapporterede 

oplysninger, håndhævelse mv. Et eksempel herpå er affaldsgebyret for erhvervsaffald. Alle 

virksomheder afkræves i udgangspunktet et gebyr til dækning af driften af de kommunale 

genbrugspladser. KL har anslået, at sagsbehandlingen af alle dispensationsansøgninger vil koste 

kommunerne 70 mio.kr. årligt. 

4.0.5 Delkonklusion på hvad er AMVAB? 
AMVAB-metoden opfanger kun en lille del af de samlede byrder, som virksomhederne underlægges i 

deres arbejde for at efterleve danske love og regler. For det første, medtages ikke alle 

følgevirkningerne af de lovkrav, der øger de administrative byrder. For det andet måles det 

samfundsøkonomiske tab ved den omkostningsdrivende regulering, der ikke er forbundet med 

administrative byrder samt anden væksthæmmende regulering, slet ikke.  

Konsekvensen er, at de byrder, der er direkte forbundet med virksomhedernes omstilling til nye 

lovkrav, ikke medtages i den nuværende målemetode. Det gælder blandt andet omkostninger til, 

indkøb af nyt udstyr og IT-systemer, anvendelse af nye materialer, efteruddannelse af medarbejdere, 

indkøb af ekstern ekspertrådgivning, omkostninger ved opfyldelse af krav til virksomhedsdrift og 

barrierer for udvikling som følge af grænser for dimensionering af anlæg, miljøkrav og lignende. Disse 

omkostninger er alle typisk er afledt af lovkrav. 

                                                           
31

 Kilde Dansk Erhvervs Perspektiv 2011 nr. 48. 
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4.1 Hvad dækker besparelsen på de 300 mio.kr. årligt over og holder den vand?  
 

L 117 indeholder såvel ændringer der medfører administrative lettelser, som ændringer, der medfører 

administrative byrder for virksomhederne overordnet set (CSR). Forslaget påstås dog samlet set at ville 

medføre administrative lettelser for de danske private virksomheder. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv 

Regulering (TER) har ved brug AMVAB analysen, estimeret, at der ved en fuld udnyttelse af de 

foreslåede lempelser i det oprindelige lovforslag kan opnås væsentlige administrative lettelser for de 

omfattede virksomheder på ca. 835 mio.kr. årligt. Den samlede potentielle besparelse er nedenfor 

opdelt på lovforslagets delelementer. Jeg har selv reguleret med den forventede effekt, som fremgår 

af lovforslaget, for at komme frem til det jeg har valgt at kalde for ”Politisk bud”:  

 

Den reelle besparelse for virksomhederne som følge af lovforslaget forventer politikerne imidlertid til 

at blive mindre. Dette skyldes først og fremmest, at den reelle besparelse ved udnyttelse af 

lempelsesmuligheden for dattervirksomheder forventedes at blive væsentligt mindre, end den 

beregnede besparelse ved en fuld udnyttelse af muligheden. Dette skyldes dels, at ikke alle 

dattervirksomheder forventes at udnytte muligheden, dels at besparelsen ved at udnytte 

lempelsesmuligheden reduceres på grund af de krav, som virksomhederne skal leve op til, hvis de 

benytter dattervirksomhedsundtagelsen. Den forholdsvise lave forventede udnyttelsesgrad af 

dattervirksomhedslempelsen, samt de tilknyttede betingelser ved udnyttelsen heraf, er 

hovedforklaringen på, at de faktisk forventede besparelser som følge af lovforslaget på sigt vurderes af 

politikerne til at udgøre ca. 300 mio.kr. årligt i stedet for de 835 mio.kr. Hvis jeg imidlertid anvender de 

forventninger og grundlag for samme, som oplyses i lovforslaget, kommer jeg selv frem til en forventet 

lempelse på godt 442 mio.kr. som vist i den foregående figur. Det skal bemærkes, at såfremt der ikke 
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fremgår særskilte forventninger til et givent område, så er det oplyst, at forventningen til effekten er 

100 pct. 32. Jeg vil ikke dykke yderligere ned i, hvorfor jeg kommer frem til et beløb, som afviger så 

kraftigt fra den politiske vurdering på 300 mio.kr. da det ikke fremgår tydeligt, hvordan politikerne er 

kommet frem til 300 mio.kr. i første omgang, og det derfor er umuligt at sammenholde. Jeg vil i stedet 

benytte mig af de enkelte del elementers ”politiske bud” i min videre analyse. Jeg vil i det 

efterfølgende afsnit analysere på de elementer, som, jeg vurderer, har relevans for besvarelsen af min 

afhandling, samt diskuterer dem enkeltvis.  

 

Forhøjelse af størrelsesgrænser, forventet årlig besparelse 109,5 mio.kr. 

Delelementet er relevant, fordi det vil betyde at tidligere regnskabsklasse ”C mellemstor” 

virksomheder vil komme under regnskabsklasse B, hvilket jeg har afgrænset min afhandling til. Jeg vil 

tilkendegive, at der ved skift fra regnskabsklasse C til B bør ligge mærkbare besparelser for 

virksomhederne. I lovforslaget estimeres dette til at udgøre ca. 1.000 virksomheder, der rykker fra 

regnskabsklasse C til B samt ca. 350, som rykker fra regnskabsklasse C stor til C mellemstor33. Jeg vil 

antage, at besparelsen er størst mellem skiftet fra regnskabsklasse C til B og relativt beskeden fra C 

stor til C mellemstor uden at gå dybere ind i det. Jeg vælger at benytte forsigtighedsprincippet, hvor 

det så vil sige, at virksomhederne i del elementet, hver især, vil få lettet administrative byrder for 

(109.500.000 / 1.350) ca. 81.000 DKK pr. virksomhed, alt andet lige. Med andre ord vil de af 

virksomhederne som har den højeste omsætning i del elementet (89 mio.kr.) opleve en lempelse i 

kroner og øre, igen, alt andet lige, på beskedne 0,09 pct. Dog vil jeg udfordre besparelsens sum på de 

109,50 mio.kr., da den bygger på følgende forudsætninger jf. lovforslaget34.: 

”For så vidt angår de foreslåede forhøjelser af størrelsesgrænserne, er det vurderingen, at alle eller næsten 

alle af de omfattede virksomheder vil udnytte de foreslåede lempelsesmuligheder. Vurderingen er 

begrundet i en forventning om, at stort set alle virksomheder blot følger reglerne i den regnskabsklasse, de 

er omfattet af. Dog forventes det, at enkelte muligheder i den lavere regnskabsklasse ikke vil blive udnyttet 

fuldt ud. For virksomheder, der rykker fra regnskabsklasse C (mellemstor) til regnskabsklasse B, gælder dette 

særligt muligheden for at anvende Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder fremfor 

almindelig revision, idet kun ca. 50 pct. af virksomhederne forventes at ville anvende erklærings-

standarden.” 

                                                           
32

 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L117/20141_L117_som_fremsat.pdf - side 38 
33 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L117/20141_L117_som_fremsat.pdf - side 29 
34

 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L117/20141_L117_som_fremsat.pdf - side 38 

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L117/20141_L117_som_fremsat.pdf
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L117/20141_L117_som_fremsat.pdf
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L117/20141_L117_som_fremsat.pdf
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Det vurderes altså, at alle eller næsten alle af de omfattede virksomheder vil udnytte de foreslåede 

lempelsesmuligheder i regnskabsklasse B. Det ser jeg som en stærk overdrivelse, hvilket resultaterne af 

mine interviews underbygger. Bankerne svarer, at de overordnet vil fortsætte med at efterspørge de 

fleste informationer, uanset om lempelserne træder i kraft. Særskilt fremhæves det i lovforslaget, at 

man vurderer ca. 50 pct. af virksomhederne, der rykker fra regnskabsklasse C mellemstor til 

regnskabsklasse B, vil benytte sig af den nye erklæringsstandard (udvidet gennemgang) i stedet for 

revision. Dette hænger ikke sammen med de svar, jeg har modtaget i forbindelse med mine interviews 

af banker og revisor, som vurderer det til mellem 5 – 10 pct. af de regnskabsklasse B virksomheder, de 

har som kunder i dag.  

Revisor fremlægger det samtidig til, at der ikke er meget besparelse at hente mellem udvidet 

gennemgang og fuld revision uanset. En undersøgelse foretaget af FSR i september 201435 viste, at ca. 

13.000 selskaber, svarende til 6 pct. af alle danske selskaber på daværende tidspunkt havde valgt 

udvidet gennemgang. Det kan samtidig nævnes, at udvidet gennemgang er målrettet primært mindre 

selskaber, hvilket alene taler imod, hvorfor de største nyankommne virksomheder fra regnskabsklasse 

C skulle vælge netop denne standard. Jf. afhandlingen ”Udvidet gennemgang – En analyse af 

bankernes krav til sikkerhed på årsregnskabet” fra 2013 af Julie Berg, lød konklusionen blandt andet, at 

bankerne ikke kan acceptere udvidet gennemgang.          

 

Reducerede regnskabskrav for mikrovirksomheder, forventet årlig besparelse 76,6 mio.kr. 

Del elementet er relevant, da mikro-virksomhederne udgør en delmængde af regnskabsklasse B. Ifølge 

lovgiver vil mikro-segmentering berøre ca. 80.00036 virksomheder.  Jeg antager, at besparelsen er målt 

på de lempelser, der særskilt er lavet for mikro-virksomhederne og ikke også de lempelser, der gælder 

generelt for regnskabsklasse B. 

 Virksomhederne i dette del element vil hver især have udsigt til at få lettet administrative byrder for 

(76.600.000 / 80.000) ca. 958 kr. årligt. Med andre ord vil de af virksomhederne som har den højeste 

omsætning i del elementet (5,4 mio.kr.) opleve en lempelse, alt andet lige, på beskedne 0,02 pct.  

 

                                                           
35

 http://www.fsr.dk/Nyhederpct.20ogpct.20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/13000-virksomheder-vaelger-udvidet-

gennemgang 
 
36 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L117/20141_L117_som_fremsat.pdf - 3.1.2.3. Undtagelser for mikro-
virksomheder 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/13000-virksomheder-vaelger-udvidet-gennemgang
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/13000-virksomheder-vaelger-udvidet-gennemgang
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L117/20141_L117_som_fremsat.pdf
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Reducerede regnskabskrav for visse dattervirksomheder, forventet årlig besparelse 140,4 mio.kr. 

Del elementet er ikke beskrevet som andet end, 30 pct. af dattervirksomhederne i regnskabsklasse C 

(mellemstor), der under en række betingelser kan udarbejde en årsrapport efter reglerne i en lavere 

regnskabsklasse, antageligt B og derfor relevant for opgaven. Der er ingen opgørelse over det antal 30 

pct. dækker over, eller hvor mange dattervirksomheder, der er registeret i regnskabsklasse C 

(mellemstor), så jeg vælger at afgrænse dette fra min analyse.   

 

Delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning under særlige omstændigheder, forventet årlig 

besparelse 135,0 mio.kr. 

Delelementet er svært at klassificere, da det teknisk set kan ramme ind i flere regnskabsklasser, dog er 

min forventning at langt, langt størstedelen af disse selskaber med denne struktur er at finde i 

regnskabsklasse B, da C mellemstor og opefter oftest har en bestyrelse og direktion og derfor flere end 

ét medlem i ledelsen. Af den årsag har jeg valgt, at analysen, af dette kan indgå i min afhandling. 

Antallet inden for den enkelte regnskabsklasse som kun har ét medlem i ledelsen, er heller ikke 

tydeligt defineret i lovforslaget. Professor i Økonomi ved Århus Universitet Frank Tingsgaard stiller 

spørgsmålstegn ved størrelsen af lempelsen. Han fremhæver ved Udvalgsrunden i lovbehandlingen.: 

”En af de lempelser, hvor der er mange penge at spare, er den delvise ophævelse af ledelsespåtegningen 

(192 mio.kr.) som må betyde, at de i ledelsen foretager et stykke arbejde med en værdi af 192 mio.kr. før de 

underskriver påtegningen. Hvis den besparelse indføres, så vil det betyde en væsentlig svækkelse af en 

intern kontrol.” 

Jeg må tilknytte mig hans skepsis og kan, bygget på min egen erfaring som tidligere revisor, heller ikke 

se det skulle udløse en lempelse i den størrelsesorden og bestemt heller ikke se det som en intern 

kontrol.  

 

International tilpasning, forventet årlig besparelse 46,2 mio.kr. 

Del elementet er igen ikke tydeligt klassificeret og egentlig delt op i to under-elementer, Indregning og 

måling (værdiansættelse) og Oplysningskrav generelt. Begge de to under-elementer vurderes at få 

indflydelse på virksomhederne i regnskabsklasse B, men vægtningen er desværre ikke tydelig nok.  

Derfor vælger jeg at afgrænse det fra min analyse.  
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4.1.1 Delkonklusion af hvad dækker besparelsen på de 300 mio.kr. årligt over og 

holder den vand? 
 

Talgrundlaget som besparelserne i relation til lovforslaget bygger på, fremstår i det hele taget meget 

svært at navigere i. Der er ingen gennemskuelig beregning af, hvordan politikerne er kommet frem til 

300 mio.kr. årligt. Samtidig viser min analyse af tallene, at jeg kan sætte spørgsmålstegn ved, om det 

kun er på papiret, at besparelsen reelt skal findes, og at besparelserne i del elementerne ikke ser ud til 

at holde vand. Jeg finder det nærmest sørgeligt at tænke på, at en forøgelse af kompleksiteten i 

lovstoffet – som man må sige, loven lægger op til – samtidig risikerer ikke at bringe nogle mærkbare 

lempelser med sig for virksomhederne. Alene det, at en større del af besparelsen, forventes indfriet 

ved at regnskabsklasse C virksomhederne som rykker ned i regnskabsklasse B, vil benytte sig af udvidet 

gennemgang i stedet for revision, udstiller en manglende viden, om hvad man som lovudarbejder, har 

med at gøre i min optik, da det slet ikke er målgruppen for netop udvidet gennemgang.            
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4.2 Analyse af udvikling blandt selskabsformer i Danmark fra 2006 – 2013 

 

 

Tabel fra Danmarks statistikbank over virksomhedsformer i antal fra 2006 – 2013 ”egen tilvirkning” i statistikbanken. 

Ud fra ovenstående tabel ses en udvikling i sammensætningen af virksomhedsformerne i Danmark i 

perioden fra 2006 til 2013 (seneste tal fra Danmarks statistik trukket 31-08-2015). 

Herudaf fremgår det, at der i perioden har været en lille stigning i det samlede antal firmaer i Danmark 

fra 298.214 i 2006 til 298.548 i 2013, i alt 334. Det, der er mere interessant, er, at der i samme periode 

er sket en betydelig udvikling i, hvordan virksomhedsformerne fordeler sig. Enkeltmandsvirksomheder 

og interessentskaber mv. er faldet med samlet 21.330 stk., hvoraf enkeltmandsvirksomhederne udgør 

18.228. Samtidig er anpartsselskaber i perioden steget med 23.258. Tallene siger ikke noget om, hvad 

der skyldes, at fordelingen har udviklet sig, som den har, men det tyder åbenlyst på, at ApS som 

selskabsform med sin begrænsede hæftelse har været det foretrukne valg af selskabsform ved nye 

stiftelser, fusioner mv. i perioden. Dette faktum er yderst relevant for denne afhandling, da det 

betyder at der i perioden er sket en markant stigning i antallet af virksomheder, som jf. 

Årsregnskabsloven er forpligtet til at skulle offentliggøre et regnskab og derved skal til at efterleve de 

rapporteringskrav, som ÅRL sætter rammerne for i regnskabsklasse B og derfor også bliver påvirket af 

den nye årsregnskabslov, som der netop er vedtaget. Over perioden er indskuddet til at stifte et ApS 

blevet reduceret markant fra 125.000 kr. i anpartskapital til i dag 50.000 kr. (eller 1 kr. ved 

Iværksætterselskaber), hvilket også kan forklare skiftet fra enkeltmandsvirksomhed til ApS.   

Jf. bilag 2, hvor jeg har taget omsætningen for de respektive virksomhedsformer og divideret med 

antallet af virksomheder for at få en gennemsnitsbetragtning, vil jeg her gøre mig nogle refleksioner af 

resultaterne. Hvor den gennemsnitlige omsætning for enkeltmandsvirksomhederne er stort set 

uændret på omkring 1.7 mio.kr., så er interessentselskaberne steget fra 5.2 mio.kr. til 7,5 mio.kr. i 

omsætning. Begge virksomhedsformer er som tidligere nævnt faldet i volumen, men noget tyder på, at 
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de tilbageværende interessentselskaber klarer sig bedre i 2013, end de gjorde i 2006, eller 

interessentselskaber med lavere omsætning end gennemsnittet er ophørt eller skiftet selskabsform. 

Aktieselskaberne er gennemsnitligt gået fra godt 70 mio.kr. til 85,5 mio.kr. i omsætning til trods for en 

tilbagegang på 850 selskaber. Anpartsselskaberne er dog faldet fra 6,2 mio.kr. til 5,4 mio.kr., hvilket 

kan understøtte argumentet om, at de ”svage” interessent selskaber er gået over til ApS og at ApS 

udgør i hvert fald halvdelen af mikro-segmentet baseret på omsætning. Det kan dog ikke udelukkes, a 

udviklingen, alene skyldes naturlig til- og afgang af selskaber.   

4.2.1 Delkonklusion på udvikling blandt selskabsformer i Danmark fra 2006 – 

2013 

 
Der er en tydelig indikation af, at volumen i antal af virksomheder som er underlagt regnskabs- og 

indrapporteringspligt, er steget i perioden 2006 – 2013. Da virksomhederne ved indtrædelse i 

regnskabsklasse B pådrages administrative byrder, må det forventes, at det samlede byrde niveau er 

steget fra 2010 frem til 2013 sammenholdt med de 23,3 mia. kr. som niveauet blev opgjort til på det 

tidspunkt.  Denne udvikling alene understøtter argumentet for, at der er et behov for lempelse af de 

administrative byrder for virksomhederne i regnskabsklasse B og dermed også mikro-segmentet, som 

der er lagt op til i den nye ÅRL, men det siger intet om, at de initiativer der er lagt op til i den nye ÅRL 

er det rigtige svar på dette. Alene skiftet fra regnskabsklasse A til B, må forventes, at være en mærkbar 

omstilling regnskabsteknisk som – alt andet lige – vil øge risikoen for fejl i et regnskab, såfremt der ikke 

ydes professionel rådgivning i forbindelse hermed. Et problem, når for eksempel mikro-segmentet 

både lempes i krav og kan afvige fra at oplyse om anvendt regnskabspraksis samtidig med ikke at være 

underlagt revision.  
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5.0 Analyse af høringssvar  
(Både skriftlige svar og fra udvalgsbehandlingen i Erhvervsudvalget d. 10-04-2015) 
 

Der er i alt registreret 29 høringssvar på det nye lovforslag. Jeg vil lave en analyse af de høringssvar 

som jeg har fundet relevante for dette speciales problemområde.   

Først vil jeg angive for hvert af de 29 høringssvar, hvorfor de er henholdsvis relevante eller irrelevante.  

Relevante: 
- Dansk Erhverv  

- Dansk Industri  

- Finansrådet  

- Foreningen Freelance Bogholdere  

- Danske Revisorer FSR  

- Håndværksrådet  

- Dansk Brancheanalyse ApS  

 

Irrelevante: 

Medtages ikke, de fokuserer kun på de nye 

tiltag omkring CSR rapportering.: 

- 92-gruppen og Globalt Fokus 

- Advokatrådet 

- Danish Shipowners Association 

- Dansk Byggeri 

- Dansk Standard 

- Forbrugerrådet Tænk 

- Institut for menneske rettigheder 

- Landbrug og Fødevarer 

- Novo Nordisk 

- Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling 

- TV2 Danmark A/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende havde ingen kommentarer til 

udkastet.: 

- Dansk Aktionærforening 

- Dansk Arbejdsgiverforening 

- Danske Advokater 

- Den Danske Aktuarforening 

- Finanssektorens Arbejdsgiverforening 

- Rigsombuddet 

- Syddansk Universitet 

- Forsikring & Pension  

 

Herud over.: 

 - Datatilsynet (medtages ikke, fokus er 

på overholdelse af persondataloven) 

- Landsorganisationen i Danmark 

(medtages ikke, ingen relevans for 

specialet) 

- Forsikring & Pension (ikke relevant i 

forhold til specialet) 
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Jeg vil i dette afsnit klargøre, hvad de relevante interesseorganisationer til lovforslaget har fremhævet i 

relation til specialets problemområde. Jeg vil kort indlede, hver organisation med, hvem de er og 

redegøre for hvorfor, jeg finder dem relevant for min afhandling.  

Dansk Erhverv 

(Ulla Brandt, Chefkonsulent, Dansk Erhverv) 

Relevansen for at have Dansk Erhverv (herefter DE) med i min afhandling bygger på at DE er en 

erhvervs- og arbejdsgiverforening der repræsenterer godt 17.000 virksomheder og 100 

brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videns service, oplevelser og transport I 

Danmark.  Dansk Erhvervs egen vision er blandt andet, at være den mest betydningsfulde politiske 

repræsentant for erhvervslivet, og derfor vægter jeg deres holdning meget relevant i forhold til min 

afhandling.   

DE bifalder tilpasningen til internationale standarder og peger på at dette vil gøre den finansielle 

rapportering nemmere for danske virksomheder fremadrettet. Derud over bakker DE fuldt op om 

formålet med at lette erhvervslivet administrative byrder, hvor det giver mening at gøre det. DE er i 

løbende dialog med sin medlemskreds, om hvilke byrder der kan fjernes helt eller mindskes og gør i 

det hele taget en stor indsat for identificering af og arbejde med at bekæmpe de byrder, der gør det 

svært at drive virksomhed i Danmark.  

DE fremhæver dog, at flere dele af lovudkastet, hvis hovedformål er byrdelempelser for erhvervslivet, 

peger i en helt anden retning. DE har i en del af forslagets enkeltdele vanskeligt ved at følge, at 

forslagene rent faktisk vil føre til reelle byrdelempelser og ikke blot på papiret.  

Det er dog ikke det eneste sted DE udtrykker sin bekymring, DAMVAD analysen ”Brugen af 

årsrapporter for mindre virksomheder” fremhæver DE til at udgøre et centralt og meget relevant 

bidrag ved overvejelserne om, i hvilket omfang der kan og skal ske lempelser i regnskabslovgivningen. 

Dog undrer det DE, at analysen konklusioner ikke lader til at være blevet tillagt vægt i processen med 

at udarbejde udkastet til loven.  

DE fremhæver, at DAMVAD analysen konkluderer, at årsrapporten er den vigtigste informationskilde, 

når det kommer til virksomhedernes økonomi set fra en bred regnskabsbrugervinkel. I 

sammenslutning hertil finder DE det interessant, at det fremhæves, at der uanset mindskelse af 

kravene til årsrapportens indhold i vidt omfang stadig vil blive efterspurgt de samme oplysninger fra 
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blandt andet bankerne og øvrige samarbejdspartneres side. DE ser med andre ord, at der er en bred 

anerkendelse af, at en udvanding af det nuværende indhold af årsrapporten næppe vil føre til reelle 

lempelser.  

DE’s egen undersøgelse om værdien af årsregnskabet gennemført i 2014, blandt 537 af deres 

medlemsvirksomheder viser også, at brugen af regnskaber og kreditoplysninger er udbredte. 

Virksomhederne bruger data til at tjekke kreditværdighed hos kunder, for at undgå dårlige betalere og 

se konkurrenter i kortene. (herunder ses graf fra DE fremlæggelse under udvalgsbehandlingen) 

 

Et par af undersøgelsens hovedkonklusioner er, at.37: 

- Knap halvdelen af de adspurgte virksomheder, 47 pct. Er helt eller overvejende enige i, at det 

vil skabe større usikkerhed for deres forretning, hvis der var færre oplysninger i regnskaberne 

end der er i dag. 

- 19 pct. af de adspurgte, har givet afslag eller takket nej til en kunde / leverandør inden for de 

seneste 12 måneder, på baggrund af et regnskab.  

                                                           
37

 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Pressepct.20ogpct.20nyheder/Analyser/Analyser/2014/Underspct.C3pct.B8gelsepct
.20-FSRpct.20ogpct.20DEpct.20-pct.20Virksomhedsregnskaberpct.20-pct.20FINAL-junipct.202014-.ashx 
 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/2014/Unders%C3%B8gelse%20-FSR%20og%20DE%20-%20Virksomhedsregnskaber%20-%20FINAL-juni%202014-.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/2014/Unders%C3%B8gelse%20-FSR%20og%20DE%20-%20Virksomhedsregnskaber%20-%20FINAL-juni%202014-.ashx
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DE havde i høringsrunderne følgende specifikke bemærkninger til lovudkastet.: 

Forhøjelse af størrelsesgrænserne for klasse B-virksomheder 

DE finder, at en forhøjelse af den størrelse vil medføre, at en uforholdsmæssig stor del af de danske 

virksomheder skal aflægge årsrapport efter de lempelige krav, der gælder for klasse B-

virksomhederne, særligt når det ses i lyset af den danske erhvervsstruktur.  

Oplysninger om anvendt regnskabspraksis 

DE finder, at informationsniveauet i regnskabet med en vedtagelse af dette forslag vil alt andet lige 

blive mindre og under alle omstændigheder gøre det vanskeligere for regnskabsbrugerne at tolke 

regnskabets indhold i den rigtige kontekst. En sådan lempelse vil desuden føre til en øget risiko for, at 

årsrapporten ikke giver et retvisende billede for regnskabsbrugerne.  

Oplysninger om særlige poster 

DE hælder til, at mikro-virksomhedernes manglende oplysninger om særlige poster vil have uheldige 

og utilsigtede følgevirkninger. Dette hænger sammen med, at karakteren af særlige poster netop er 

indtrufne begivenheder eller særlige poster, som regnskabsbrugerne vil have stor gavn af at kende til, 

når de læser årsrapporten.  

Oplysninger om antal beskæftigede 

DE har vanskeligt ved at genkende den store lempelse i at kunne undlade at oplyse om antallet af 

beskæftigede i en virksomhed, endvidere fremhæver DE, at tallet kan indgå ved beregninger af 

nøgletal.  

 

 Ledelsespåtegning i tilfælde af ét ledelsesmedlem 

Endnu et punkt som DE har svært ved at se meningen med. Selve signalværdien ved at undlade at 

oplyse ledelsespåtegningen sammenholdt med den ikke er særlig byrdefuld, kan DE ikke se meningen 

med. 
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Dansk Industri  

(Kristian Koktvedgaard, Fagleder, Moms, regnskab og revision hos Dansk Industri) 

Dansk Industri (herefter DI) er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation som arbejder for et åbent og 

velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt ser DI at Danmark skal være verdens 

mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. DI repræsenterer 10.000 virksomheder i 

Danmark som samlet beskæftiger ca. 500.000 medarbejdere i Danmark og 500.000 medarbejdere i 

udlandet. DI’s medlemmer fremstiller, distribuerer og handler med varer, service og rådgivning og er 

alle i stærk international konkurrence, og derfor vægter jeg deres holdning meget relevant i forhold til 

min afhandling. 

DI tilslutter sig koret, som mener, at en lempelse af de administrative byrder for danske private 

virksomheder er nødvendig. Dog finder DI, at de 300 mio.kr. som lovforslaget lemper, fremstår som 

noget i den lave ende, sammenholdt med ønsket om at opnå samlede administrative lempelser for 2. 

mia. kr. i 2020 jf. Vækstpakke 2014.  

En vigtig målsætning for DI er at sætte de mindre virksomheder i stand til selv at kunne udarbejde et 

årsregnskab. 

DI støtter etableringen af et mikroregime i den nye ÅRL. Dog mener DI, at der sker en automatisk 

udhulning af lempelsen, såfremt holdingselskaberne ikke kan anvende lempelserne og må aflægge 

regnskab efter de fulde regler i regnskabsklasse B. DI fremhæver i den sammenhæng, at det mere er 

reglen end undtagelsen, at der oprettes et holdingselskab i forbindelse med oprettelse af et andet 

selskab af hensyn til fremadrettet generationsskifte m.m. Så hvis ikke det overliggende holdingselskab 

kan omfattes af mikro-regimet, vil man således reelt udhule den lempelse, der ønskes skabt. 

Modsat DE, så stiller DI spørgsmålstegn ved, om der reelt er et behov for oplysninger om anvendt 

regnskabspraksis, eller om det er tilstrækkeligt for regnskabsklasse B, at selskabet har oplyst, at 

regnskabet er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.    
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Finansrådet  

(Martin Thygesen, Kontorchef, Regulering – Økonomi – Søren Gade underdirektør (2. runde 

høringssvar)) 

Finansrådets væsentligste opgave er at skabe gode rammevilkår for bankerne i Danmark. Finansrådet 

er bankernes interesseorganisation, som følger de politiske processer tæt og spiller aktivt og målrettet 

med i de politiske beslutninger, som har betydning for bankernes forretningsvilkår. Da bankerne er 

dem, jeg ser som primære interessenter til regnskaberne, min afhandling dækker over, finder jeg dem 

yderst relevant at have med.  

Finansrådet indleder tilsvarende med at støtte op om målsætningen om, at det skal være nemmere at 

drive virksomhed i Danmark og finder det positivt, at der er fokus på at reducere de administrative 

byrder for virksomhederne.  

Finansrådet fremhæver, at byrder forbundet med regnskabsaflæggelse og revision ikke kan vurderes 

alene på baggrund af mekaniske AMVAB-målinger, men skal ses i et større perspektiv, hvor det indgår, 

om der er tale om reelle lempelser for virksomhederne, herunder leverandører, långivere mv. med 

dårligere vilkår for virksomhederne til følge.  Herud over fremhæver Finansrådet også, at 

virksomhedernes årsrapport udgør en vigtig del af det kreditvurderingsgrundlag, som 

pengeinstitutterne nødvendigvis skal have for at kunne foretaget ordentlige kreditvurderinger og for at 

kunne efterleve Finanstilsynets regler, der ad flere omgange er blevet skærpet efter finanskrisen.  

Udgår væsentlige informationer af en virksomheds regnskab, mener Finansrådet tilsvarende, at der 

sker en væsentlig forringelse af kreditvurderingsgrundlaget og en stigning i vurdering af virksomhedens 

kreditrisiko. Konsekvensen er, at der sker en stigning i risikoen for, at virksomheden ikke opnår 

finansiering til i øvrigt bæredygtige projekter, og opnås finansieringen alligevel, vil det ofte være på 

dårligere lånevilkår i form af krav af højere rente og/eller krav om øget sikkerhedsstillelse. Herved 

fremhæver Finansrådet, at for samfundet som helhed kan en besparelse ved at lempe i regnskabs- og 

revisionsreguleringen således vise sig at være skadelig.  
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Foreningen Freelance Bogholdere 

(Hanne Brand, Formand i Foreningen Freelance Bogholdere) 

Foreningen Freelance Bogholdere repræsenterer 304 medlemmer og er en forening af uafhængige 

selvstændige freelance bogholdere, som løser opgaver vedrørende blandt andet regnskab. De godt 

300 medlemmer havde 6.600 kunder i 2015, derfor mener jeg, at deres holdning har relevans for min 

afhandling. 

FFB indleder med at fremhæve, at foreningens medlemmer overvejende arbejder med virksomheder 

omfattet af regnskabsklasse A og regnskabsklasse B.  

I FFB udtrykkes der tilfredshed med opdelingen af regnskabsklasse B i en gruppe for små 

virksomheder, samt den nyoprettede gruppe, mikro-virksomhed. Foreningen havde dog helst set, at 

forslaget blev udvidet med en tilføjelse om, at medlemmer af FFB blev berettiget til at påtegne 

regnskabet for mikro-virksomheder. Dette afleder i sig selv, en masse andre problemstillinger, som jeg 

dog ikke vil komme nærmere ind på i mit speciale. 

FFB melder klart ud, at de ikke er i stand til at vurdere, om det anførte antal virksomheder af 80.000 vil 

kunne benytte sig af reglerne for mikro-virksomheder. Derfor kan FFB ikke komme med et realistisk 

bud på, om besparelsen på 300 mio.kr. er lade sig gørlig eller ej. Dog fremhæver FFB, at såfremt 

medlemmerne kunne påtegne mikro-regnskaber, ville der ligge en besparelse for erhvervslivet i sparet 

dobbeltarbejde.   
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FSR - Danske Revisorer  

(Jan Peter Larsen, Formand for Regnskabsteknisk Udvalg og Tom Vile Jensen, Erhvervspolitisk direktør, til 

anden runde af høringsvar var det Administrerende direktør Charlotte Jepsen ) 

FSR – Danske Revisorer har 6.000 medlemmer, som repræsenterer 800 medlemsvirksomheder. FSR 

dækker dels over Statsautoriserede revisorer, registrerede revisorer og unge revisorer under 

uddannelse. FSR ønsker at sikre revisionsbranchen optimale rammebetingelser, herunder at varetage 

revisionsfirmaernes faglige og politiske interesser, både nationalt og internationalt og af den grund 

finder jeg, at FSRs høringssvar skal inddrages i besvarelsen på min afhandling. 

FSR indleder med at overordnet at være enige i regeringens hensigt om at lette administrative byrder 

for virksomhederne. Årsrapporten er i sig selv en relativt enkel og forenklende kommunikationsform 

mellem virksomhederne og deres omgivelser. Således er årsrapporten ifølge regeringens egne 

undersøgelser den vigtigste informationskilde om virksomhedernes økonomi på tværs af banker, 

samhandelspartnere, investorer mv. 

FSR udtrykker sig som overrasket over, at trods betydelig skepsis fra erhvervsorganisationer, er der i 

lovforslaget tiltag, som reducerer informationsværdien i årsrapporterne, hvilket er vurderet til at 

kunne få uhensigtsmæssige konsekvenser for både regnskabsbrugerne, kunder hertil, leverandører, 

banker m.fl. og for virksomhederne selv. Samlet set vurderer FSR, men henvisning til regeringens egne 

analyser, at lovforslaget for mikro-virksomhederne kan påføre det allermindst i alt 80.000 selskaber 

flere byrder, i stedet for færre. Bekymringen er, at virksomhederne i segmentet vil blive pålagt at 

udarbejde yderligere informationer ad hoc, idet der – med mikro-reglerne – ikke offentliggøres et 

årsregnskab, som opfylder regnskabsinformation.   

Særskilt for mikro-virksomhederne 

Samlet set er FSRs vurdering, at de reelle lempelser, der ligger i forslaget, er meget begrænsede, 

hvilket samlet set betyder, at de uhensigtsmæssige konsekvenser i betydelig grad overstiger de reelle 

lempelser. FSR mener, at de rammer, der er lagt op til i EUs regnskabsdirektiv, ville FSR undlade de 

foreslåede særregler for mikro-virksomhederne og nøjes med en mere begrænset forhøjelse af 

størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B. Dette mener, FSR bedre ville matche den erhvervsstruktur 

der findes i Danmark. 
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Særskilt for hævelsen af regnskabsklasse B 

FSR sammenholder reguleringen af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B med en forøgelse på  

23 pct. hvor inflationen i samme periode kun har været på ca. 10 pct. Der er med andre ord udtryk for 

en markant hævning af grænserne, og det vil betyde, at over 90 pct. af de danske virksomheder vil 

befinde sig i regnskabsklasse B.  

AMVAB-analysens konklusion fremhæver FSR som i modstrid med, hvad man politisk foreslår. På den 

ene side vil politikerne kræve færre oplysninger fra de danske virksomheder, imens viser analysen, at 

selv samme gruppe af virksomheder er meget afhængige af årsrapportens informationsværdi og 

vægter denne kilde højest, når det kommer til at samle informationer omkring en given virksomhed.   

De mindste selskaber er de mest risikofyldte 

Her kæder FSR lempelserne for især de helt små virksomheder sammen med, at risikoen, for at banker, 

leverandører og andre kreditorer lider tab på at låne ud til små selskaber med en lille balancesum, er 

markant større, end hvis de låner til større selskaber, med en højere balancesum. Dette underbygger 

de med, at andelen af selskaber som har en høj kreditrisiko, er næsten tre gange så stor blandt små 

selskaber med en balancesum under 3. mio.kr. som blandt større selskaber med en balancesum på 

over 3. mio.kr.  

FSR mener, at hvis lovforslaget åbner for, at mikro-virksomhederne skal afgive endnu færre 

regnskabsoplysninger, vil banker, leverandører m.fl. bede om yderligere oplysninger, hvilket betyder, 

at lempelsen af mikro-virksomhedernes byrder forsvinder. Alternativt, kan det vise sig, at færre 

informationer kan føre til afvisninger af lån eller samhandel med disse virksomheder. 
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Håndværksrådet  

Håndværkrådet bryster sig af at være den eneste danske hovederhvervsorganisation, der alene 

kæmper for de små og mellemstore virksomheder, SMV’erne. Håndværksrådet repræsenterer knapt 

20.000 små og mellemstore virksomheder inden for byggeri, industri og service. Håndværksrådet 

arbejder politisk for at få lovgivningen indrettet, så SMV’erne har samme vilkår som de store 

virksomheder uden at drukne i administrativt bøvl. 

 

Håndværksrådet stiller sig som generel fortaler for øgede frihedsgrader i forhold til små og 

mellemstore virksomheder i Danmark. Rådet glæder sig over enklere regnskabsregler for mikro- 

virksomhederne og med lovforslagets forventninger fremhæver at hele 50.000 af de 80.000 

virksomheder i segmentet vil kunne nyde godt af de besparelser, der forventes i forslaget. Dog stiller 

Håndværkerrådet sig noget skeptiske over for de forskellige estimater omkring udnyttelsesgraden og 

henstiller til, at de bør evalueres.  Håndværksrådet mener i den forbindelse, at hvis man som 

virksomhed står over for at skulle finansiere et investeringsprojekt, vil banken forlange forskellige 

oplysninger til brug for kreditgivningen. Derfor fremhæver rådet, at man ikke skal undervurdere, hvor 

mange virksomheder som fortsat vil gøre, som de plejer – regelændringer eller ej. De fleste af 

Håndværksrådet egne medlemmer vil få udarbejdet årsregnskaber som i dag, simpelthen fordi 

virkeligheden kræver det.   
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Dansk Brancheanalyse ApS 

Dansk Brancheanalyse ApS (herefter DB) har siden 2006 har levet af at lave forskellige 

brancheanalyser, i forbindelse med de mange analyser har DB analytisk indblik i, hvordan lovgivning 

påvirker virksomheder i deres analyser. DB benytter sig årligt af flere tusinde offentliggjorte 

virksomheds regnskaber til sine analyse, og på den baggrund vil jeg indbringe DBs holdninger til den 

nye ÅRL tiltag i min afhandling. 

Dansk Brancheanalyse ApS høringssvar afgrænser sig til regnskabsklasse A og B. DB svarer overordnet 

”NEJ” til flere af lempelserne i den nye ÅRL. DB stiller sig samtidig uenig med de beregninger af 

økonomiske konsekvenser, der ligger til grund for loven. Kritikken af beregningerne går på, at DB ikke 

finder ”Tab af skatteprovenu” og ”Tab af vigtigt viden” som vigtige parametre, som ikke er overvejet i 

forbindelse med den nye ÅRL.  DB anerkender dog de 300 mio.kr. i årlige foreslåede lempelser, men 

mener samtidig ikke, det vil overgå de økonomiske tab i form af det førnævnte ”Tab af skatteprovenu”. 

”Tab af viden” mener DB også, vil blive dyrt for Danmark, da vi som vidensamfund netop har 

kompetencer som vigtigste næringsgrundlag. DB vurderer, det vil koste dyrt, både i form af forkerte 

beslutninger i erhvervslivet.  

Opsummerende indstiller DB til, at samtlige lempelser tages ud af forslaget, og at det alene foreslås at 

genindføre pligt om at oplyse antallet af ansatte for samtlige virksomheder. 

5.1 Delkonklusion på analyse af høringssvar 

Jeg finder de respondenter jeg har valgt ud fra høringssvarene, bidrager med et nuanceret billede af 

både afgiver og modtager siden af årsrapporter i det segment, som min afhandling omhandler.  

Indrømmet, at det kan tænkes, at både FSR og Finansrådet må være farvet af, at FSRs medlemmer 

arbejder med årsrapporter og revision heraf som deres levebrød, og Finansrådets medlemmer 

(bankerne) bruger årsrapporter til at afdække risiko med. Begge parter må antages at være mindre 

fleksible over for tiltag, som ser ud til at udfordre dette på negativ vis for deres medlemmer. Men 

hverken FSR eller Finansrådet står alene med deres kritik af lempelserne. Brancheorganisationerne - 

som alle er enige i, at administrative lempelser er den rigtige vej at gå - fremstår over en bred kam 

noget skeptiske over for tiltagene, da de alle vurderer, at tiltagene kan have uønskede økonomiske 

konsekvenser som langt overskygger de tiltænkte besparelser, der påstås at være ved de 

administrative lempelser. FSR fremhæver SMV segmentet som særligt risikofyldt i forvejen og ser 

derfor ikke incitament til, at lempelser derfor reelt vil kunne, eller burde slå igennem.  
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5.2 DAMVAD Analysen ”Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder” 

 
I forbindelse med lovarbejdet med den nye ÅRL, har Erhvervsstyrelsen bedt DAMVAD om at analysere 

brugen af årsrapporter, for mindre virksomheder i Danmark. Analysens resultater viser, at årsrapporter 

fra mikro- og små virksomheder, på tværs af analysens brugergrupper38, vurderes at være den mest 

betydningsfulde kilde, til information i forbindelse med vurdering af virksomheder.  

Analysen omfatter i alt 806 respondenter, fordelt på følgende 5 overordnede brugergrupper, i 

parentes vises antallet som besvarede spørgeskemaer i ”” er anvist antal som blev interviewet: 

- Analytikere (53) ”2” 

- Kreditinstitutioner (89) ”3” 

- Samarbejdspartnere (393) ”4” 

- Myndigheder (42) ”3” 

- Investorer (229) ”3” 

Ud fra ovenstående, finder jeg analysens resultater for yderst relevante for min afhandling, og vil 

hente de konklusioner og oplysninger ud, som har relevans for besvarelse af min problemstilling.  

Analysens respondenter, beskæftiger sig i 

overvejende grad med mikro- og små 

virksomheder, hvor mikro virksomheder 

defineres som omsætning under 5 mio.kr. 

og under 10 ansatte, og små virksomheder 

defineres stort set som inden for 

regnskabsklasse B grænseværdierne, 5 – 70 

mio.kr. i omsætning og 10 – 50 ansatte. 

 

 

 

 

                                                           
38

 Analytikere, kreditinstitutter, samarbejdspartnere, myndigheder og investorer. 
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Tabellen til venstre, viser hvor de forskellige 

brugergrupper lægger deres kræfter i relation til 

virksomhedsstørrelse. Tabellen viser, med alt 

tydelighed, at bankerne bruger mere energi på at 

kigge på mikro- og små virksomheders regnskaber, 

hvorimod analytikerne klart har sin hovedvægt 

uden for afhandlingens afgræsning. 

Myndighederne, sammen med investorer, er de 

brugergrupper med de mest jævne fordelinger.  

Undersøgelsen viser også i hvor høj grad de forskellige brugergrupper anvender årsrapporten som 

grundlag for økonomiske dispositioner, som kan ses i nedenstående tabel. 

 

Ud af tabellen kan det ses, at kreditinstitutionerne, er dem som vægter årsrapporten mest af 

brugergrupperne når det kommer til økonomiske dispositioner. Dette understøtter kun yderligere 

vigtigheden af mit valg, om at interviewe bankerne som væsentligste interessent for, om lempelserne 

kan accepteres i den virkelige verden eller ej.  
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Flere regnskabsbrugere i analysen peger på, at det kan være en udfordring, at der er mulighed for at 

anvende forskellig regnskabspraksis for mikro- og små virksomheder i regnskabsklasse B. Det kan 

medføre store forskelle i regnskaberne, og gøre at årsrapporterne bliver mindre sammenlignelige. Det 

betyder, at for eksempel nogle banker, må opbygge deres egne efterbehandlingssystemer, før 

årsrapporterne kan bruges. 

Informationerne fra de kvalitative interviews 

i analysen peger på, at kreditinstitutioner 

lægger stor vægt på årsrapporternes 

systematisering og sammenligneligheden af 

virksomhedernes oplysninger, på tværs af 

brancher. Derud over har kreditinstitutioner 

typisk også oparbejdet egne solide databaser 

og systemer, der sammen med kundemøder 

har stor betydning, i forbindelse med 

vurdering af for eksempel virksomheders 

risiko-profil og kreditværdighed. Endelig har 

denne brugergruppe ofte mulighed for at 

kræve yderligere oplysninger fra 

virksomhederne, for eksempel uddybende 

budgetter, hvis virksomhederne skal låne 

penge eller forøge deres kassekredit. 

  

Overordnet viste analyse, at informationerne fra surveyen og interviews indikerer, at 

kreditinstitutioner og banker, i højere grad end de øvrige brugergrupper, er fokuseret på facts i form af 

nøgletal i forbindelse med vurdering af virksomheder og økonomiske dispositioner. 

Analysen fremhæver egenkapitalopgørelsen som et specifikt element, med stor betydning for 

brugerne. Herud over viser analysen også, at brugere som for eksempel banker, andre 

kreditinstitutioner og investorer, formentlig vil bede virksomhederne om at fremskaffe oplysninger 

under alle omstændigheder, uanset om de er pligtige til at oplyse dem i regnskabet eller ej.  
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Respondenterne blev spurgt ind til balancen mellem ønsket om at lette de administrative byrder og 

ønsket om gennemsigtighed. Brugerne i undersøgelsen, var generelt tilhængere af så stor 

gennemsigtighed som muligt og er på tværs af brugergrupperne imod, at oplysningerne i årsrapporten 

reduceres, fordi det vil mindske adgang til information, som de har brug for i forbindelse med 

vurdering af virksomheder.  

Respondenterne i analysen peger på, at de byrder der eventuelt ville kunne reduceres, i forbindelse 

med virksomheders udarbejdelse af årsrapporten, i stedet vil blive ”flyttet” til brugerne af 

årsrapporterne, som derfor vil skulle indhente tilsvarende oplysninger fra forskellige kilder, med ekstra 

byrder og eventuelt omkostninger til følge. Respondenterne mener, at årsrapporten ikke er det rigtige 

sted, at lede efter administrative lettelser, i stedet skulle man reducere kravene til indberetning i 

forbindelse med moms og skatteopgørelserne, samt indberetning af information til Danmarks Statistik.  

I forbindelse med at brugerne af årsrapporterne peger på, at mange banker, kreditinstitutioner, 

samarbejdspartnere mv. formentlig vil stille krav til virksomhederne, om at få disse informationer 

under alle omstændigheder, så vil mange virksomheder sandsynligvis i praksis udarbejde dem alligevel 

under alle omstændigheder. Der er i forlængelse heraf risiko for, at der bliver opbygget parallelle men 

uensartede systemer.   

5.2.1 Delkonklusion DAMVAD Analysen ”Brugen af årsrapporter for mindre 

virksomheder” 

 
Analysen finder hos alle brugergrupper i undersøgelsen, at årsrapporten klart er den vigtigste 

enkeltstående kilde til information hos brugerne. Jeg finder, at analysen bestilt af Erhvervsstyrelsen i 

forbindelse med lovarbejdet med den nye ÅRL, klart indikerer, at brugerne af årsrapporterne i 

segmentet ikke køber præmissen om, at en reduktion af mængden af information, skulle give 

administrative lettelser. Tværtimod fremhæves det, at der er overhængende risiko for, at det vil have 

modsatte effekt af den ønskede, altså at der vil opstå nye administrative byrder, fremfor 

administrative lettelser. Samtidig giver respondenterne i analysen udtryk for, at deres daglige arbejde 

ikke vil være blevet lettere med indførelsen af den nye ÅRL, tværtimod. Bankerne især fremhæver, at 

de vil efterspørge den samme information som tidligere, og at man er bange for der vil blive opbygget 

parallelle men uensartede systemer til at kompensere for den manglende information fra 

årsrapporterne.     
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6.0 Analyse af banker, analytiker og revisors meninger og holdninger til 

den nye ÅRL 

 
I denne del af min afhandling vil jeg forsøge at belyse, hvorvidt den nye årsregnskabslov vil kunne 

indfri de ønskede målsætninger, som regeringen har oplistet i lovforslag L 117 baseret på, hvilken 

mening de væsentligste interessenter, bankerne og analytiker har om det. Jeg har i alt gennemført fire 

interviews. De vil være en central del af besvarelsen af denne afhandlings problemformulering. 

Interviewsene fordeler sig på to banker (en i central København og en i provinsen), derud over 

interview med én analytiker og én statsautoriseret revisor. 

 

Bankerne er især indflydelsesrige interessenter til årsregnskabet, da de i rollen som långiver til 

virksomhederne, stiller krav til det rapporteringsmateriale banken modtager, for at danne et 

beslutningsgrundlag ved kreditgivning mv.39. Revisor er ud over sin rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant også i langt størstedelen af tilfældene virksomhedernes nærmeste rådgiver40. 

Dette betyder i langt de fleste tilfælde, at det er revisor – oftest i dialog med kundens bank – der 

vurderer, hvorvidt lempelser som dem L 117 lægger op til kan/skal træde i kraft eller ej. De personlige 

interviews giver mig mulighed for at opnå et mere dybdegående kendskab til bankernes, revisors og en 

analytikers holdning og mening til den nye ÅRL. Det skal fremhæves, at de personlige interviews 

udelukkende giver udtryk for den interviewedes personlige meninger og holdninger. Det vil være 

naturligt, at de interviewede personers svar er påvirket af den virksomhed og kultur, som de agerer i til 

daglig.      

 

6.1 Hvorfor anvende personlige interviews? 

 

Jeg har valgt at anvende personlige interviews ud fra følgende overvejelser. For at kunne besvare 

denne afhandlings problemformulering vurderes det nødvendigt at foretage en undersøgelsesmetode, 

der kan give en dybere redegørelse for, hvordan lempelserne i den nye årsregnskabslov i praksis vil 

blive modtaget af specielt banker og ikke mindst håndteret af revisorer.  

 

                                                           
39

 http://www.fsr.dk/Nyhederpct.20ogpct.20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelserpct.202011/Udvidet-
gennemgang-kan-spare-SMVerne-for-130-millioner 
40

 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Fagligpct.20viden/Publikationer/FSR-Revisionsfolder.ashx - side 14 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR-Revisionsfolder.ashx
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I de personlige interviews med bankerne er det muligt at stille dybere spørgsmål til, og dermed opnå 

en dybere redegørelse for konkret, hvilke virksomheder, en bank vil kunne acceptere, benytter sig af 

de lempelser, der kan gennemføres i den nye ÅRL og om i hvilken grad det ville kunne have indflydelse 

på et samarbejde mellem virksomheden og banken. 

 

Høringssvar, artikler mv. vurderes bestemt også at have en indflydelse på besvarelsen af 

problemformulering, men vurderes kun at kunne give en indikation af, om hvorvidt regerings 

målsætninger med indførelsen af de nye lempelser vil blive nået eller ej. 

     

Jeg har via interviewene mulighed for at spørge ind til, om hvilken, hvis nogen, konsekvenser det vil 

have for virksomhederne i andre henseender, hvis de vælger at benytte sig af de lempelser, der er lagt 

op til. Det kunne tænkes, at bankerne ville benytte sig af et slags ”bronze, sølv, guld vask” rating 

system i forhold til prisfastsættelse alt efter, hvor meget sikkerhed regnskabet giver dem.  

 

For revisorer kan jeg spørge ind til, om det vurderes, at der er penge at spare for virksomhederne på 

revisorregningen, såfremt de vælger at benytte sig af lempelserne. 

 

Jeg kunne have valgt at anvende spørgeskema som undersøgelsesmetode, men herved ville jeg blandt 

andet ikke kunne sikre samme høje svarprocent. Stoffet, der er spurgt ind til, baserer sig på et allerede 

kendt grundlag (den tidligere ÅRL), men med så markante ændringer (den nye ÅRL), at jeg ved et 

personligt interview bedre havde mulighed for at informere den interviewede omkring eventuelle 

aspekter af den nye ÅRL, som respondenten ikke er bekendt med. 

6.2 Interviewspørgsmålene 

 

Jeg har sørget for dels at udarbejde generelle spørgsmål til både bankerne, revisor og analytiker og 

herud over lavet mere specifikke spørgsmål til alle tre grupper. Spørgsmålene er generelt udformet 

som åbne spørgsmål og mange af spørgsmålene har underspørgsmål. Jeg har forsøgt at holde 

strukturen og tilgangen således, at jeg i bred forstand, og hvor det er relevant, er i stand til at kunne 

danne et sammenligningsgrundlag på de interviewede personers holdninger. 
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6.2.1 Spørgsmål fokuseret omkring mikro virksomheds segmentet..: 

1. Mikro-virksomhederne, har mulighed for at undlade en række notekrav, de noteoplysninger der kan 

undlades er følgende (Der vil enkeltvis spørges ind til hvordan man vil vurdere og se på disse forhold 

som kreditgiver/revisor/analytiker.).: 

1.1 - Oplysninger om anvendt regnskabspraksis. 

1.2 - Oplysninger om gæld der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet. 

1.3 - Oplysninger om visse særlige poster.  

1.4 - Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret 

 

2. Kendskab til holdning omkring ændringer generelt for regnskabsklasse B (kun medtaget de, jeg 

forventer, er relevante for kreditgiver/revisor/analytiker) 

Det som bortfalder (generelt for regnskabsklasse B): 

2.1 Specifikation af hver kategori af eventualforpligtelser, herunder leasing-, kautions- og 

garantiforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen. I stedet skal der oplyses et samlet beløb 

for alle forpligtelser, der ikke er indregnet i balancen. Samlede sikkerhedsstillelser skal 

oplyses. 

2.2 Tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for ledelsen i modervirksomheder eller til disses 

nærtstående parter. 

2.3 Ejerandel samt størrelsen af egenkapital og resultat ifølge senest godkendte årsrapport for 

hver datter- og associeret virksomhed. 

2.4 Egenkapitalopgørelse. 

2.5 Ledelsespåtegning under visse forudsætninger, hvis virksomhedens ledelse på tidspunktet for 

årsrapportens godkendelse alene består af et ledelsesmedlem. 

6.2.2 Specifikke spørgsmål for banker og analytiker.: 

 

3. Har I en anden tilgang til de mindre kunder end de større, hvis ja, hvad er forskellen? 

4. Hvilke oplysninger i årsregnskabet anvender pengeinstituttet/I (af både finansielle og ikke 

finansielle oplysninger) til at vurdere en kunde? 

5. Er der i dag nogen noter eller andre oplysninger, I føler, der mangler i de små virksomheder i 

regnskabsklasse B? 

6. Ledelsesberetningen vil komme mere i spil igen, er det noget, I tillægger værdi? 
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7. Mikro-virksomhederne vil kunne fravælge revision helt eller også benytte sig af enten review 

eller udvidet gennemgang. Hvis virksomheder vælger at benytte sig af de lempede krav til 

oplysninger, ville det afstedkomme krav om udvidet gennemgang eller revision, såfremt 

virksomheder står fast ved at undlade at oplyse om ting? 

8. Vil kreditgiver/analytiker vurdere, at der med den nye årsregnskabslov og øvrige tiltag så som 

udvidet gennemgang, at der skal gøres et større stykke arbejde fra jeres side for at minimere 

risikoen på små virksomheder generelt? 

6.2.3 Specifikke spørgsmål kun til bankerne.: 

 

9. Hvordan finder I som (kreditgiver) at lovgivernes lempelse af rapporteringskrav hos 

virksomhederne (og fortsatte mål herom) hænger sammen med lovgivernes skærpede krav til 

bankerne? – er der en skævvridning?  

10. Hvad er status på udvidet gennemgang? 

11. Stiger tilliden til årsrapporten parallelt med størrelsen virksomheden? 

6.2.4 Specifikke spørgsmål kun til revisor.:  

 

12. Med kendskab til lempelserne i regnskabsklasse B, vurderer du , at der er noget at sparre hos 

revisor for dette segment? 

13. Kan du prøve at beskrive segmentet for mikro-virksomhederne? 

14. Vil du vurdere, at de er nemme eller svære at revidere / stille regnskab op for? 

15. Hvilke interessenter vurderer du er de væsentligste til regnskabsklasse B regnskaberne (både 

mikro- virksomhederne og øvrige)? 

16. Hvad er din mening om, at der bliver indført èt nyt begreb mikro virksomheder? 

17. Hvordan oplever revisorer det, at nystartede virksomheder kræves revideret af kreditgiverne? 

18. Er der andre indsatser, du mener, myndighederne kunne gøre for at lempe virksomhedernes 

administrative byrder yderligere.? 

19. Udvidet gennemgang er det noget, revisorerne ser, kunderne efterspørger? 

20. Hvis du skulle give en procentangivelse af den udvikling, der har været, siden udvidet 

gennemgang blev indført, til hvor mange som har sprunget over? 

21. Har revisor oplevet, at banken har afvist udvidet gennemgang og krævet revision i stedet? 
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6.3 Resultat af interviewsne 

 

Jeg har foretaget et interview med daglig leder og erhvervsrådgiver Preben Nielsen fra SparNord Bank 

København og et interview med daglig leder og erhvervsrådgiver Rene Tougård i Syd Bank i Lyngby. 

Derud over har jeg interviewet Morten Kokholm, som er Credit Analyst i DONGs kreditafdeling. 

Slutteligt, har jeg interviewet Statsautoriseret revisor ved KPMG Klaus Rytz. Der er tale om 

højinformanter, hvor jeg før interviewene har sikret mig, at de alle har et portefølje af virksomheder i 

regnskabsklasse B segmentet, hvor deres daglige arbejde vil kunne blive påvirket af de ændringer, der 

er foretaget i den nye ÅRL og den nytteværdi, de oplever, årsrapporten giver dem, eller som revisor 

forestiller sig, en årsrapport ville give. 

 

Preben Nielsen har været erhvervsrådgiver i 25+ år, hvoraf størstedelen har været i SparNord og 

centralt i København. Preben har erfaring fra alle regnskabsklasser fra A til D, han sidder dog primært 

med regnskabsklasse B og C i dag målt på volumen.  

 

Rene Tougård har været i bankverdenen i 10+ år, hvoraf de 8 har været med rådgivning af erhverv. 

Rene og hans medarbejdere i Syd Bank sidder primært med mellemstore virksomheder, der har en 

balance op til ca. 50. mio.kr. og enkelte større.  

 

Morten Kokholm har siddet som regnskabsanalytiker i forskellige virksomheder og har samlet set 10+ 

års erfaring. Morten vurderer virksomheder, hvor alle regnskabsklasse er repræsenteret.     

 

Klaus Rytz har været i revisionsbranchen i 20+ år, hvor han startede i et mellemstort revisionsfirma 

Redmark og sidenhen har været hos Grant Thorton, PWC og senest KPMG. Han har erfaring inden for 

alle regnskabsklasser og har primært sin kundebase i Regnskabsklasse B.  

 

Jeg vil i det følgende afsnit redegøre for resultatet af de interviews, jeg har foretaget ud fra strukturen i 

afsnittet (Interviewspørgsmålene) startende med de generelle spørgsmål. For hver kategori af 

respondenter vil jeg lave en del konklusion. 



77  
 

 

6.3.1  Spørgsmål fokuseret omkring mikro virksomheds segmentet. 

 
Spørgsmål 1.1.  
(Hvordan ser du på bortfaldet af oplysning om anvendt regnskabspraksis?) 
 
Preben oplyser, at de i SparNord ville stille sig meget, meget forbeholden, hvis der kom et regnskab ind 

uden anvendt regnskabspraksis. Banken lægger vægt på aktivsiden og uden at kende praksis bag 

aktivsiden, så må banken underbygge disse værdier med ekstra undersøgelser. Preben ser ikke, at 

dette vil være med til at lette de administrative byrder for virksomhederne.  

 

Rene gav udtryk for samme bekymring som Preben, han lægger tilsvarende manglende praksis på især 

aktivsiden til grund for, at banken skal have verificeret aktivsiden på anden vis. Han mener i grove 

træk, at de administrative byrder blot flyttes over i en anden kasse. 

 

Morten gav udtryk for at anvendt regnskabspraksis ikke var noget, han brugte meget tid på i sit 

arbejde, kun såfremt der var oplysninger om ændring af regnskabspraksis. Han stoler mere på tallene, 

som står og tillægger principperne mindre værdi. 

 

Klaus kunne ikke forestille sig at revidere en kunde, hvor anvendt regnskabspraksis ikke blev oplyst. 

Han mener, at det for informationsværdien for læseren af regnskabet altid er en god ide at ridse 

spillereglerne op først. Han mener det ville stride imod det retvisende billede at afgive et regnskab 

uden anvendt regnskabspraksis. 

Spørgsmål 1.2  
(Oplysninger om gæld der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet?) 
 
Preben oplyser, at de i SparNord ville spørge kunden ind til, hvilket gældsforhold der var tale om og 

anmode om yderligere dokumentation selv.  

 

Rene oplyser, at de i SydBank vil spørge ind til gældsammensætningen, hvis det ikke længere ville 

kunne læses ud af regnskabet og anmode om at se de aftaler, der ligger bag.  

 

Morten mente, at så længe der fortsat er en sondring mellem kort og lang gæld i balancen, ville det 

ikke have indflydelse på hans arbejde. 
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Klaus mente ikke, der er en opdeling, som der bliver brugt mange ressourcer på.   

 

Spørgsmål 1.3  
(Oplysninger om visse særlige poster.) 
 

Preben henviser til, at revisor stadig er pligtig til at oplyse om disse forhold i forbindelse med sin 

revisorpåtegning (Jeg oplyste, at selskaberne i segmentet er dog ikke revisionspligtige, så her mente 

Preben, at der kunne være en udfordring) 

 

Rene mener, at han i sin dialog med virksomheden ville få oplysninger belyst, såfremt de ikke er oplyst 

i årsrapporten.  

 

Morten mener, at det klart ville være en svækkelse, fordi han sidder og leder efter hullerne i osten i sit 

arbejde. Han mente dog, at det ville kunne udledes af balancen, men at det alt andet lige ville være 

bedst at få det oplyst mere detaljeret. 

 

Klaus mente, at såfremt der er særlige poster med ”krudt i”, ville det kunne flytte en hel del i et 

segment som mikro-virksomhederne i forhold til aktiviteten. Så han fandt det interessant, at dette ikke 

skulle oplyses i segmentet.  

Spørgsmål 1.4  
(Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret) 
 
Både Preben, Rene og Morten svarede, at gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede ikke ville være en 

oplysning de ville savne i dette segment.  Klaus mente ikke det ville påvirke noget. 

 

Generelt vurderede Preben, at banken ikke ville belaste deres kunde mere end tidligere, da de 

mangler, der måtte opstå i den fremtidige rapportering, alligevel ville blive drøftet i dialogen med 

kunden. 

 

Rene konstaterede, at de skulle forespørge mere, end de tidligere har gjort, med henvisning til at 

bankens krav til dokumentation ikke blev lavet om, blot fordi ÅRL blev lavet om. Rene henviste til den 

kreditpolitik, som de skal overholde, samt intern revision stadig tager stikprøver, og der er ikke lempet 

på kravene i de to områder. Han vurderede ikke, det ville blive nemmere for virksomhederne. 
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Morten havde ingen generel holdning til mikro-virksomhederne 

 

Klaus synes, det er fornuftigt, at der kommer en indførelse af segmentet mikro-virksomheder, da 

segmentet fremstår ekstremt reguleret, når vi sammenligner os med de lande vi omgiver os med. 

6.3.1.1 Delkonklusion på spørgsmål fokuseret omkring mikro virksomheds 

segmentet.  
Tiltagene i mikro-segmentet blev mødt med delt skepsis fra både bankerne, analytikeren og selv 

revisor måtte indrømme, der kunne komme komplikationer fremadrettet i servicering af kunder i dette 

segment. Alle på nær analytikeren var især meget forbeholdne over for lempelsen af anvendt 

regnskabspraksis. Der var enighed om, at det er et sæt spilleregler i et regnskab, som ikke ville kunne 

undværes, især når det kom til indregning af aktivsiden for bankernes vedkommende. Bankerne havde 

delte holdninger til, om det ville betyde mere arbejde for dem den ene bank mente, der ikke ville være 

mere i det, end hvad de allerede hentede i dialogen med kunderne, hvor den anden bank så, at der 

fremadrettet ville skulle flere forespørgsler til kunder i dette segment, såfremt de valgte lempelserne 

til.  
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6.3.2 Holdning omkring ændringer generelt for regnskabsklasse B 

Spørgsmål 2.1  

(Specifikation af hver kategori af eventualforpligtelser, herunder leasing-, kautions- og 

garantiforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen. I stedet skal der oplyses et samlet beløb 

for alle forpligtelser, der ikke er indregnet i balancen. Samlede sikkerhedsstillelser skal 

oplyses.) 

Begge bankfolk henviser til, at de vil kradse lidt mere i overfladen, såfremt de vurderer, at beløbet er af 

større karakter sammenholdt med den samlede balance. Rene var dog ked af, at oplysningen nu skulle 

hentes hos kunden og ikke kunne bruges i deres systemer direkte ud af årsrapportens oplysninger. 

Preben mente ikke, det ville afstedkomme mere arbejde for dem.  

 

Morten ville mene, at hans analyse arbejde ville blive besværliggjort af dette. Han ville savne at vide, 

hvilken type forpligtelse der var tale om og vurderede, at han ville skulle lave yderligere research end 

tidligere for at kunne vurdere forholdet i relation til soliditet og størrelsen af egenkapitalen.  

 

Klaus mente, at jo mere detaljegrad i disse oplysninger, jo mere klarsyn for regnskabslæseren. Men 

samtidig, at det, der flytter noget, er den samlede forpligtelse.   

 

Spørgsmål 2.2 
(Tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for ledelsen i modervirksomheder eller til disses 
nærtstående parter.) 
 

Preben oplyste, at de i dialog med kunden alligevel kigger på ejer strukturen for at sikre sig så godt 

som muligt, inden de afgiver et tilbud.  

 

Rene gav udtryk for, at banken ville være kede af den oplysning manglede, primært fordi de selv sidder 

og laver koncernbalancer med elimineringer af tilgodehavender hos selskabsdeltagere eller 

nærtstående parter. Han vurderede, at det ville være noget, de nu ville være nødsaget til at spørge 

mere ind til for at kunne få den reelle egenkapital på plads. Sikkerhedsstillelser ville de spørge til 

alligevel.  

 

Morten vurderede ikke, at disse oplysninger kunne gøre hans hverdag nemmere eller sværere.  
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Klaus fremhævede, at dette for eksempel kunne være et ulovligt anpartshaverlån. Risikoen ligger i, at 

det bare ryger ned og drukner i mængden. Klaus så det som vigtigst, at det fremhæves i 

revisionserklæringen, og om der er sket tilbagebetaling eller ej.  

Spørgsmål 2.3 
(Ejerandel samt størrelsen af egenkapital og resultat ifølge senest godkendte årsrapport for 
hver datter- og associeret virksomhed.) 
 

Både Preben og Rene ville savne oplysningerne og vurderede, at der skulle bruges ekstra ressourcer på 

at fremskaffe dem, og det derved ikke ville lette de administrative byrder hos virksomhederne, 

tværtimod.  

 

Morten vurderer oplysningen som ”nice to have” og ikke ”need to have”.  

 

Klaus vurderede, at det ville være med til at kaste røgslør ud over det regnskab, man har fat i.   

Spørgsmål 2.4 
(Egenkapitalopgørelse) 
 

Igen ville både Preben og Rene være kede af ikke at kunne se, hvordan egenkapitalen er bygget op. 

Begge vurderede, at det ville blive noget, de skulle bore mere i for at danne sig et ordentligt billede 

inden de traf en beslutning om samarbejde eller ej.  

 

Morten fandt det negativt og problematisk, at hvis man ikke kan udlede egenkapitalens bevægelser af 

resultatopgørelsen så ville det være en kritisk svækkelse.  

 

Klaus vurderede, at hvis virksomhederne kunne undlade det, men det ville være noget interessenterne 

til regnskabet ville efterspørge, ville man være lige vidt. Han vurderede det ville kunne blive dyrere for 

virksomhederne, især hvis det kom på bagkant som ønske fra banken eller anden væsentlig 

regnskabslæser.  

Spørgsmål 2.5 
(Ledelsespåtegning under visse forudsætninger, hvis virksomhedens ledelse på tidspunktet for 
årsrapportens godkendelse alene består af ét ledelsesmedlem) 
 

Preben havde det bestemt ikke godt med, at ledelsen kunne undlade at underskrive en synlig 

ledelsespåtegning, han mente bankens dialog ville blive skærpet til kunden og at det ville være at gøre 
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sig selv en bjørnetjeneste i relation til at tage den risiko og måske miste for eksempel leverandører og 

kunder til virksomheden på baggrund heraf.  

 

Rene mente, det ville være en skam, men at revisor stadig ville have et ansvar for, at regnskabet er 

korrekt. Men hvis der pludselig ikke ville være revisionspåtegning, fordi der ingen ledelsespåtegning 

ville være, så blev det kritisk. Banken så helst, at der er nogen, som står på mål for regnskabet.  

 

Morten delte samme holdning som Rene, at så længe revisor havde påtegnet regnskabet, så mente 

han ikke ledelsens manglende påtegning ville være kritisk. Han ville fortsat lægge vægten på udfaldet 

af sine egne analyser.  

 

Klaus kunne sagtens forestille sig, at selv helt store virksomheder i regnskabsklasse B ville have en 

ledelsesstruktur, som kunne understøtte lempelsen. Han havde dog svært ved at forestille sig at have 

en rolle som revisor, hvis ledelsen ikke selv vil skrive under. Han fremhævede, at det ikke er revisor 

men ledelsen, som aflægger regnskabet og altså en udfordring i at få dette tydeliggjort, såfremt det 

ikke blev synliggjort i årsrapporten.     

 

6.3.2.1 Delkonklusion holdning omkring ændringer generelt for regnskabs-

klasse B 
Ændringerne/lempelserne i regnskabsklasse B blev i lighed med mikro-segmentet mødt med delt 

skepsis fra både bankerne, analytikeren og revisoren. Begge banker ville især være kede af, at 

egenkapitalopgørelsen ikke kræves oplyst længere og gav udtryk for, at det ville være oplysninger, de 

alligevel ville få brug for til vurderingen af samarbejdet med deres kunder. Analytikeren så det 

ligeledes som kritisk, hvis man ikke samtidig kunne udlede egenkapitalens bevægelser af driften og så 

det som en svækkelse i relation til analyse arbejdet. Revisor var overbevist om, at egenkapitalen ville 

blive efterspurgt, så der ikke var tale om en lempelse, nærmere en byrde, hvis den skulle fremskaffes 

på bagkant eller ved siden af regnskabet.  

Over en bred kam var alle respondenter bekymrede over faldet i informationsniveauet, og så det som 

noget, der ville besværliggøre deres arbejde og kræve mere research for at sikre sig et godt nok 

grundlag til at vurdere en given virksomhed på. I relation til ledelsespåtegningen kunne revisor nemt 

forestille sig, at der på flere virksomheder af betydelig størrelse i regnskabsklasse B fandtes en 

ledelsesstruktur, der understøtter lempelsen. Revisor havde dog svært ved, at forestille sig selv at have 
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en rolle som revisor, hvis ledelsen ikke selv var med til synligt at skrive under. Begge banker og 

analytikeren delte holdingen om, at så længe revisor står på mål for regnskabet, så var de tilfredse, 

men ville i de tilfælde, hvor der hverken er revisionspligt eller ledelsespåtegning se kritisk på det. Den 

ene bank fremhævede, at signalværdien over for eksempelvis leverandører og andre 

samhandelspartnere kunne blive en risiko for virksomheden og i sidste ende banken.   
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6.3.3 Specifikke spørgsmål til banker og analytiker 

 

Spørgsmål 3 

(Har I en anden tilgang til de mindre kunder end de større, hvis ja, hvad er forskellen?) 

Prebens generelle holdning til iværksætter- og små virksomheder er, at de helst ikke stiller penge til 

rådighed, for at andre kan prøve deres ideer af med en lavere risiko, sagt med andre ord finansierer de 

ikke drift. Prebens vurdering er, at iværksættere og små virksomheder har det generelt sværere i 

dialogen med bankerne end de større virksomheder, der kan levere materiale, som banken er 

komfortabel med. 

 

Rene fortalte, at de i banken har et segment, de kalder lokalt erhverv, som typisk er de mindre lokale 

virksomheder, hvor virksomhedsøkonomi og privatøkonomi oftest hænger sammen. Et segment som 

ligger meget tæt på mikro-virksomhedernes grænseværdier, og hvor der er én rådgiver til at dække 

både erhvervs- og privatdelen. Øvrige virksomheder kunne sagtens have virksomhedsøkonomien alene 

hos dem, men tilgangen ville være en afvejet balance mellem dialog og informationsindsamling uanset 

segment.  

 

Morten kastede lys over, at de i DONG benytter forskellige modeller alt efter størrelse på 

virksomhederne. For de helt små var det oftest en nærmest automatisk proces op til en hvis risiko 

fastsat i deres interne politikker. Der skelnes mellem, hvad der kan automatisk ”scores” kontra manuel 

analyse alt efter størrelsen på virksomheden (målt på regnskabsklasse). Langt hen ad vejen er 

beregningerne og tilgangen baseret på de samme principper.     

 

Spørgsmål 4 
(Hvilke oplysninger i årsregnskabet anvender pengeinstituttet/I (af både finansielle og ikke 

finansielle oplysninger) til at vurdere en kunde?) 

Preben startede ud med at nævne ledelsesberetningen som et godt udgangspunkt for dialog med 

kunderne, dog virker de stadig lidt statiske hos de små virksomheder, men har været gode for banken 

til at danne hurtige historiske overblik. Primært lægger banken vægten på dialogen med ledelsen. 

Oftest er det supplerende analyser, så som en SWAT analyse, når der er tale om en ny kunde hos 

banken. 
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Banken går meget ind på risikofaktorer, for eksempel om virksomheden kun har én leverandør, kun én 

kunde eller, hvordan ledelsen agerer, og om den er professionel, hvilke risici er der løbet tidligere, har 

de en strategi omkring deres fremtid og så videre. 

Preben rangerede nytteværdien af de oplysninger, de får i forbindelse med deres kunder således.: 

(1 – 5 hvor 1 er vigtigst) 

1. Revisionspåtegningen 

2. Aktiver vs. Passiver (balancesammensætning) 

3. Noter og hæftelsesforhold (eventualforpligtelser) 

4. Balance struktur, lang / kort gæld. 

5. Ledelsesberetningen 

 

Rene mente, at positiv drift hos et selskab var et godt sted at starte, dernæst kigger de meget på 

soliditeten via størrelsen på egenkapitalen kontra engagementets størrelse.  

Pengestrømme fra driften er noget, de også kigger nærmere på, for at få et bedre indtryk af, hvor reel 

egenkapitalen for eksempel er. Ved deres analyser læner de sig meget op ad de anbefalinger, som 

Finansrådet er kommet med. Regnskabet, imens det er friskt, er det, som tæller langt mest i deres 

tilgang til at vurdere en kundes finansielle situation. 

 

Rene valgte følgende rangering af nytteværdien 

(1 – 5 hvor 1 er vigtigst) 

1. Egenkapital 

2. Indtjeningskraft 

3. Revisionspåtegningen (træder i højere eller lavere grad i kraft alt efter indhold) 

4. Strategi 

5. Protokollat og pengestrømme (særligt ved kunder med lager) 

 

Morten fortalte, at han starter med at kigge på revisionspåtegningen for at se, om der er nogen 

anmærkninger, og om selskabet i det hele taget er revideret. Et revideret regnskab vægter selvfølgelig 

mest sammenholdt med udvidet gennemgang og review. Regnskabet bruger DONGs kreditanalyse 

afdeling til at lede efter røde flag ud fra et kreditmæssigt synspunkt.  



86  
 

En god soliditetsgrad er alfa og omega, og så hvem som rent faktisk finansierer virksomheden, om det 

er moderselskab, banken eller koncernen for eksempel De kigger også på, om der er governance krav i 

relation til gælden.  

Morten rangerede nytteværdien af de oplysninger de får således: 

 (1 – 5 hvor 1 er vigtigst) 

1. Egenkapitalen (størrelsen) 

2. Årets resultat 

3. Ledelsesberetningen (med forbehold for informationsniveauet) 

4. Revisionspåtegningen 

5. Driftsresultatet 

 

Spørgsmål 5 

(Er der i dag nogen noter eller andre oplysninger I føler der mangler i de små virksomheder i 

regnskabsklasse B?) 

 

Preben nævnte, at specifikationsgraden i noterne savnes fra deres side, han så gerne, at 

specifikationerne kom et spadestik dybere. For eksempel mente han, at der manglede nogle 

beskrivelse af, hvad posten ”Anden gæld” indeholder. Preben foreslog også en mere skarp fordeling af, 

hvor pengene kommer fra ved driftsindtjeningen, og så ville et overblik over ejerkredsen være noget, 

han gerne igen så i årsrapporten.  

 

Rene forklarede, at de altid beder om specifikationshæftet på de lidt større kunder. Derud over 

anmoder de også om protokollatet. Generelt indsamlede de så meget information som muligt, da de 

derved føler, de kan træffe den med rigtige beslutning.  

 

Morten ytrede samme ønske som Preben, når det kom til gældssiden, han så gerne en bedre 

specifikationsgrad af regnskabsposten ”Anden gæld”. Derud over så han information omkring 

refinansieringstidspunkter for den lange gæld som en værdifuld information.   
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Spørgsmål 6 

(Ledelsesberetningen vil komme mere i spil igen, er det noget I tillægger værdi?) 

Preben så gerne, at der kom krav om mere dynamik i ledelsesberetningen, jo mere en ledelse aktivt 

kan beskrive et år, der er gået, jo bedre indtryk får regnskabslæseren af, om ledelsen har fat om 

virksomhedens aktivitet(er) og kan styre den.   

 

Rene gjorde det klart, at Syd Bank så længe han kunne huske, ikke havde baseret en beslutning alene 

ud fra ledelsesberetningens oplysninger. Det gav dem et praj om, hvad der er gået godt, og hvad der er 

gået mindre godt i en virksomhed, som kunne give inspiration til, hvor vægten af den videre analyse 

kunne ligge. 

 

Morten tillægger ledelsesberetnings information værdi i sit arbejde. Han nævner et eksempel, som i 

lighed med det Preben indikerede om, at ledelsen udviser overblik og forståelse af virksomhedens 

mekanismer. Morten mener, det er en opvejning mellem konkurrencesituation og detaljegrad, hvor 

han klart har de større virksomheders ledelsesberetninger som favoritter.  

 

Spørgsmål 7 

(Mikro-virksomhederne vil kunne fravælge revision helt eller også benytte sig af enten review 

eller udvidet gennemgang, Hvis virksomheder vælger at benytte sig af de lempede krav til 

oplysninger, ville det afstedkomme krav om udvidet gennemgang eller revision såfremt 

virksomheder står fast ved at undlade at oplyse om ting?) 

 

Preben vil helst ikke prise sig ud af risikoen, så han vil hellere have regnskaber med påtegninger af høj 

grad af sikkerhed. Preben stillede udfordringen op med om 1 pct. mere i rente, som skulle 

retfærdigøre, at virksomheden så kunne undlade at oplyse om informationer og hvilke? I så fald ville 

han hellere have oplysningerne end prise sig ud af det. Hvis en kunde alligevel ville insistere på, at de 

via loven har ret til at undlade oplysninger, så ville han kraftigt råde dem til at få informationerne 

indarbejdet alligevel.   

 

Rene var mere åben for den retning som lovreguleringen ser ud til at følge og har fulgt de seneste 10 

års tid. Rene kunne godt leve med review på mikro-virksomhederne ved blot at spørge mere ind til 

tallene i dialogen med sine kunder. Banken har været i dialog med kunder, som i samhør med revisor 
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vil overgå til udvidet gennemgang eller review. Her vurderer Rene og hans team ud fra kompleksitet og 

balancesammensætningen i øvrigt. Banken havde haft kunder, som var overgået til udvidet 

gennemgang uden bankens accept, hvor banken ikke kunne acceptere skiftet.  

 

Spørgsmålet havde ikke relevans for Mortens arbejde.  

 

Spørgsmål 8 

(Vil kreditgiver/analytiker vurdere, at der med den nye årsregnskabslov og øvrige tiltag så 

som udvidet gennemgang, at der skal gøres et større stykke arbejde fra jeres side for at 

minimere risikoen på små virksomheder generelt?) 

 

Preben mente, at der sker en udvikling på lovgivningsområdet for virksomhederne og bankerne, som 

strider i modsatte retninger i forhold til arbejdsmængden for bankerne. Langt hen ad vejen vil banken 

dække sig ind og undgå ekstra arbejde simpelthen ved at kræve den højeste sikkerhed på det 

materiale, de modtager. Arbejdsbyrderne skifter således fra bankerne tilbage til virksomheder, og 

ingen lempelser er hentet hos virksomhederne reelt. Preben mente, at de skærpede krav til bankerne 

kan ses som en stopklods for at pushe lempede krav hos virksomhederne. 

 

Rene vurderede, at de i hvert fald skal stille flere spørgsmål, om det stiller større krav til banken, kunne 

han ikke give et bud på. Om jeg skal stille spørgsmål eller selv kan læse det, så er der logisk set mindre 

arbejde i det for kunden, hvis jeg blot kan læse mig frem til det frem for, at de alligevel skal til at 

dokumentere det på anden vis. Måske skal vi selv til at dokumentere tingene anerledes, og det vil i sig 

selv tage tid i et eller andet omfang. Alt andet lige kan det resultere i en længere beslutningsproces fra 

bankens side.  

 

Morten ville til en vis grad mene, at det især i forbindelse med de virksomheder, der kræver en manuel 

approach, vil være mindre positivt, at der er færre informationer i regnskabet.  
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6.3.3.1 Delkonklusion på specifikke spørgsmål til banker og analytiker 
 

Spørgsmålene til bankerne og analytikeren er designet med henblik på at skabe indsigt i måden hvorpå 

de arbejder, samt hvilke ting de vægter som givende nytteværdi for dem i relation til årsrapporterne. 

Ikke overraskende havde både bankerne og analytikeren revisionspåtegningen med i deres top 5 over 

elementer, de oplevede havde nytteværdi ved deres gennemgang af årsrapporterne. Bankerne 

fokuserede primært på balancen og sammenhængen mellem passiver og aktiver, hvor analytikeren 

mere fokuserede på drift. Den ene bank byggede meget sin vurdering på analyser af fakta fra 

årsrapporten, hvorimod den anden bank mere benyttede dialog og supplerede de kolde fakta med for 

eksempel en SWAT-analyse i forbindelse med deres gennemgang. Første klare forskel mellem 

bankerne skulle vise sig i spørgsmålet, om hvordan bankerne vil forholde sig til, hvis en given 

virksomhed både benytter sig af lempelserne i mikro-segmentet og ikke har en revisor hen over 

årsrapporten. Her var den Københavnske bank mindre åben end provins banken. I provinsbanken 

lagde man selv op til dialog om valg af udvidet gennemgang eller review og ville givetvis have samme 

approach til det nye mikro-segment. Modsat var det i den Københavnske bank, hvor der endnu ikke 

var fundet incitamenter til, hvorfor de skulle gå ned på kvaliteten af det materiale, de fik fra deres 

kunder.  
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6.3.4  Specifikke spørgsmål kun til bankerne.: 

Spørgsmål 9 

(Hvordan finder I som (kreditgiver) at lovgivernes lempelse af rapporteringskrav hos 

virksomhederne (og fortsatte mål herom) hænger sammen med lovgivernes skærpede krav til 

bankerne? – er der en skævvridning?) 

 

Preben ville klart sige at der er en skævvridning Den ene hånd ved ikke, hvad den anden gør. Preben 

var i tvivl, om politikerne havde lyttet til de høringssvar, der har været, for den dagligdag og dialog, der 

ligger ude i virkeligheden mellem bankerne og kunderne, er ikke det, der giver udtryk for at lempe på 

de specifikke krav. Preben mente ikke, at der med loven kan gennemføres de administrative lempelser, 

der er lagt op til sådan, som bankens egne procedure (afstedkommet af kravene til finansverdenen) ser 

ud lige pt.  

 

Rene fremlagde det mere politisk korrekt ved at sige, at der rigtigt nok kommer lempelser for 

virksomhederne fra lovgivers side, men på nogle områder skal banken vide tingene alligevel.  

 

Spørgsmål 10 

(Hvad er status på udvidet gennemgang?) 

 

Preben vil alt afhængig af, hvilken virksomhed, der er tale om, lægge vægt på, at der er en revisor bag. 

Hvis det er en eksisterende kunde, ser man på, hvad nytteværdien er for banken og leverandører m.fl. 

til virksomheden, før man godkender en lavere grad af sikkerhed. Banken pusher ikke selv aktivt for, at 

deres kunder overgår til en lavere grad af sikkerhed i årsrapporten.  

Rene mente, at deres afdeling har mellem 3 - 4 pct. som har valgt udvidet gennemgang, mere er det 

ikke, han oplyser endvidere, at det ikke engang er halvdelen, som er kommet og spurgt ind til det, 

selvom banken har været en aktiv spillet og været åben for det. 
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Spørgsmål 11 

(Stiger tilliden til årsrapporten parallelt med størrelsen virksomheden?) 

 

Preben nævnte, at den måde de arbejder på i banken, vil de helst have hele paletten. De er ikke så 

begejstrede, såfremt der er flere banker inde over samme virksomhed, de vil helst gerne have fat i 

nogle aktiver, hvor banken kan vurdere worst case på. For eksempel om en ejendom kan konverteres 

fra erhvervsejendom til boliger, såfremt de skulle være i den situation. Preben mente, at når man 

tænker på det hele set lidt ud fra, så har der været nogle rigtig store virksomheder, som har været 

rådgivet, revideret og blåstemplet af et stort revisionshus, men hvor virksomheden ikke findes længere 

i dag. Så umiddelbart stiger tilliden ikke alene grundet størrelsen på virksomheden. 

Rene fremhævede, at det materiale de modtog fra større virksomheder, som har en professionel 

tilgang og tænker mere strategisk også er mere gennemarbejdet materiale. Dog kan han også 

fremhæve eksempler på flere mindre virksomheder, hvor der er god historik. Når banken kigger på nye 

kunder, hvor de ikke kender virksomheden, gælder det, at jo bedre beslutningsgrundlag jo mere tillid.  

6.3.4.1 Delkonklusion på specifikke spørgsmål kun til bankerne.: 
Begge banker fremhæver, at der med den nye ÅRL sker en skævvridning mellem reguleringen af 

virksomhederne og finanssektoren i Danmark. Baggrunden for dette er, at kravene til virksomhederne 

lempes, hvorimod bankerne står over for mere skærpede krav til deres dokumentation og møder også 

skærpede solvenskrav41.    

                                                           
41

 Jf. ”Bilag 10” fra finanstilsynet – NB! skal ikke forstås som et bilag 10 til denne afhandling. 
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6.3.5 Specifikke spørgsmål kun til revisor.:  

Spørgsmål 12 

(Med kendskab til lempelserne i regnskabsklasse B, vurderer du, at der er noget at spare hos 

revisor for dette segment?) 

Klaus mente ikke, der var noget at hente på prisen hos revisor, hvis der alene kigges på 

regnskabsmæssig assistance, i bedste fald ville det være forsvindende lidt, virksomheden kunne spare. 

Revisor og ledelsen skal stadig fastsætte anvendt regnskabspraksis, uanset om den oplyses eller ej.  

 

Spørgsmål 13 

(Kan du prøve at beskrive segmentet for mikro virksomhederne?) 

Klaus havde ikke et overblik over antallet af virksomheder i segmentet (ca. 80.000 jf. udkastet til 

loven), han vurderede dog, at langt størstedelen er ApS'er med 1 til 2 ansatte, primært 

konsulentvirksomheder, IT virksomheder, liberale erhvervs- og finansielle samt juridiske rådgivere. 

Som kommentar til grænseværdierne havde Klaus svært ved at se, hvordan en virksomhed med 10 

ansatte skulle kunne løbe rundt med en omsætning på 5,4 mio.kr. Klaus kan ikke forestille sig, at der er 

tale om produktionsvirksomheder. 

Spørgsmål 14 

(Vil du vurdere de (mikro) er nemme eller svære at revidere / stille regnskab op for?) 

Klaus så ikke segmentet som de mest komplicerede. Udfordringen for revisor er at få bokset de små 

virksomheder ned i en revision, en problematik der også fandtes under den gamle ÅRL. En del af 

udfordringen skyldes de modeller, som revisionshusene (Klaus har været i PWC og KPMG) benytter sig 

af. Modellerne er internationalt orienterede og ikke skræddersyet til den danske erhvervsstruktur. 

Modellerne, KPMG benytter, er udviklet i U.S.A. og deres SMV-revisionsmodel passer på en stor dansk 

virksomhed og er med andre ord alt for omfangsrige for især mikro-virksomhederne men også det 

danske SMV segment. Modeller skal benyttes uanset for at overholde lovgivningen, men de priser som 

der skal kunne køres en revision igennem på ikke står i mål med SMV-segmentets forventninger til 

omkostningerne ved en revision. I stedet ses det, at revisor hjælper med opstilling, årsslutninger og 

bogføringer, men hvilke revisionshandlinger er der så tilbage, som giver mening? 

Klaus fortsætter med, at det i så fald er andre handlinger, der skal til, og som giver mening, det som 

kunderne forventer afstemmes, de skal have hjælp til, at regnskabet overholder ÅRL. Det er dog svært 

for kunderne at se, at det ikke nødvendigvis er nok for deres leverandører eller banken, fordi når de 
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kommer til revisor, forventer de bare, at tingene er på plads. Klaus ser ikke den hjælp, som 

virksomheder får som revision, men mere som regnskabsmæssig assistance. 

Spørgsmål 14 - tillægsspørgsmål 

(I princippet er mikro segmentet og også andre små virksomheder vel udenfor revisionspligten 

og kan vælge udvidet gennemgang eller review i stedet?) 

Klaus erfaring i dag er, at en stor del af disse virksomheder bliver revideret i dag til trods for, at de 

kunne fravælge det. Han vurderer, at der findes en ”revisor-classic” som gør, som man gjorde sidste år 

og så kalder det en revision, hvor Klaus vil udfordre det og sige, de ikke laver en revision, selvom det 

udmønter sig i en underskrevet revisionspåtegning på regnskabet. Klaus har selv vendt spanden på 

hovedet og siger i dag til sine kunder i det segment, at de skal glemme revisionen og i stedet fokusere 

på assistance erklæring eller review. I Klaus optik er udvidet gennemgang et tre-hovedet monster, som 

er kommet lidt på tværs, det er ikke alle, som helt forstår det, og det ligger så tæt på en revision 

alligevel, så det ikke har meget effekt på prisen.  

Spørgsmål 15 

(Hvilke interessenter vurderer du er de væsentligste til regnskabsklasse B regnskaberne (både 

mikro-virksomhederne og de øvrige?) 

1. Kapitalejeren(e) 

2. Det offentlige (SKAT) 

3. Lånegiverne 

Spørgsmål 16 
(Hvilke fem oplysninger (finansielle som ikke finansielle) mener du at disse interessenter 

benytter sig mest af når de gennemgår en årsrapport fra en klasse B virksomheder.: 

 

Kapitalejerne.: 

1. Hvad er årets overskud / egenkapitalen  

2. Hvad er skatten, hvad skal der betales 

3. Udvikling i tallene mellem årene 

Det offentlige (SKAT).: 

1. Hvordan ser påtegningen ud (er der direkte lovbrud i relation til SKAT) 

 

Långivere.: 

1. Egenkapitalen og dennes størrelse 

2. Påtegningen 

3. Soliditetsgrad (forholdet i balancesammensætning) 

4. Udvikling i tallene mellem årene 
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Spørgsmål 17 

(Hvordan oplever revisorer det, at nystartede virksomheder kræves revideret af 

kreditgiverne?) 

Klaus mener, at som det ser ud nu, er bankerne ikke helt med på mulighederne for at undlade revision 

eller ikke revision så længe de har lån ude. Bankerne hælder oftest til den nemme løsning, og det er at 

kræve den fulde revision. Klaus så helst, at mulighederne i ÅRL blev bedre udnyttet, end de bliver i dag, 

for at virksomhederne kan fravælge revisionen.  Klaus peger også på, at det kan skyldes, at bankerne 

ikke kender til, hvilken risiko bankerne som et review eller assistance dækker over. Klaus påpeger, at 

revision ikke er en garant for, at virksomheden ikke knækker nakken. Uanset erklæring så gælder 12 

måneders going concern, uanset om det er review eller revision mv.   

 

Spørgsmål 18 

(Er der andre indsatser, du mener myndighederne kunne gøre for at lempe virksomhedernes 

administrative byrder yderligere.?) 

Klaus forslår, at de involverede myndigheder kigger på det elektroniske puslespil, det er ved 

indrapportering af årsrapport, selvangivelse, udbytteblanket osv. Især i SMV-segmentet forstår ejerne 

ikke altid den del af det at drive virksomhed, og der er store udfordringer med at give rådgiver adgang 

og få data ind i systemerne.   

Lovtvungen indberetning til Danmarks Statistik er også oftest en opgave, som havner på revisors bord, 

og det koster penge, for at gøre ondt værre, er det oftest informationer, som er mere detaljerede, end 

det årsrapporten oplyser om. 

 

Spørgsmål 19 

Udvidet gennemgang, er det noget revisorerne ser kunderne efterspørge mere? 

Klaus ser ikke den store forespørgsel i mikro-segmentet og heller ikke så meget i den lavere ende af 

regnskabsklasse B. Virksomhedernes fokus er på pris, og det kræver oftest, at der ikke foretages 

revision før der kan reguleres på prisen. Det er yderst sjældent, at Klaus har oplevet, at kunder har 

henvendt sig med henblik på at få udvidet gennemgang, det er oftest revisor selv, som skal komme 

med det som et forslag. Selv rådgiver Klaus sine kunder til enten review eller assistance erklæring, da 

der ikke er meget at hente på prisen mellem udvidet gennemgang og en fuld revision. Han ser et 

tydeligt gab mellem bankerne, som forventer den fulde pakke, og hvad kunderne ønsker at betale for 

revision / udvidet gennemgang mv.  
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Spørgsmål 20 

(Hvis du skulle give en procentangivelse af den udvikling der har været siden udvidet 

gennemgang blev indført til hvor mange som har sprunget over?) 

Klaus antydede at det er svært for ham at komme med et bud på, men det er ikke mange. Han skød på 

10 pct. Han gav udtryk for, at han ikke oplevede det, som om det har været den store succes, det 

kommer som en overraskelse, når han ser et regnskab med udvidet gennemgang som påtegning.  

 

Spørgsmål 21 

Har revisor oplevet, at banken har afvist udvidet gennemgang og krævet revision i stedet? 

Klaus havde oplevet, at banker har afvist udvidet gennemgang, fordi de ønskede fuld revision i stedet. 

Han plejer at kigge på interessenterne generelt og have dialogen hele vejen rundt, før det 

gennemføres. Klaus er ikke i tvivl om, at hvis der er finansiering igennem banken, og det gælder både 

med nye som eksisterende kunder, får han dem ikke væk fra en revision. Klaus ser bankerne som en 

stopklods for, at disse lempelser træder igennem.   

6.3.5.1 Delkonklusion på specifikke spørgsmål kun til revisor.: 
Overordnet har revisor svært ved at spotte, at der skulle være reelle lempelser at hente med de tiltag, 

som den nye ÅRL lægger op til. Revisor ser ikke kunderne i segmentet som særligt komplicerede, men 

at det oftest er svært at udføre en revision efter reglerne, og der mere er tale om regnskabsmæssig 

assistance på virksomhederne i dette segment. Omkostningerne til en revision står simpelthen ikke i 

mål med de forventninger, virksomhederne i segmentet har til prisen på revision og rådgivning. 

Erfaringen er, at selvom mange virksomheder reelt kan fravælge revision, sker fravalget ikke, da enten 

banken eller øvrige samhandelspartnere helst ser regnskabet revisionspåtegnet. Revisor vurderer, at 

der findes en ”revisor-classic”, som gør, som man gjorde sidste år og kalder det så en revision. Det vil 

han gerne udfordre og sige, at de ikke laver en revision selvom det udmønter sig i en underskrevet 

revisionspåtegning på regnskabet. Omkring udvidet gennemgang ser revisor det som et tre-hovedet 

monster, hvor der reelt ikke er penge at spare for virksomheden, samtidig med at det er de færreste, 

især internationalt som forstår denne erklæringsstandard. Revisor oplyser, at han med sit kendskab 

vurderer, at ca. 10 pct. af de kunder, som KPMG har i regnskabsklasse B, har valgt udvidet 

gennemgang. Selvom revisor helst selv så, at bankerne var mere åbne for de muligheder, der ligger i 

ÅRL, ser han ikke, de er det generelt, og han forventer heller ikke, de vil være det med de lempelser, 
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der er lagt op til i den nye ÅRL. Der kræves oftest fuld revision fra bankernes side, så der er et tydeligt 

gab mellem forventningerne her. Revisor finder, at der kunne findes lempelser på at forbedre det 

elektroniske puslespil, der er mellem myndighederne og virksomhederne i forbindelse med 

rapporteringen herimellem.   
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7.0 Konklusion 

Det, jeg i min afhandling har undersøgt, er, hvordan den nye årsregnskabslov vil påvirke informations- 

og nytteværdien af årsrapporterne fra de små virksomheder i Danmark. For at være i stand til at 

besvare hovedkonklusionen har jeg først besvaret mine syv underspørgsmål, i det følgende, for at 

slutte af med et kort svar på hovedkonklusionen. 

 

1) Hvilken rolle har revisor og interessenterne i relation til årsrapporten? 

Igennem at kigge på Principal-Agenteorien fik jeg belyst samspillet mellem en given virksomheds 

ledelse, ejer og revisor. Jeg fandt ud af, at det er principalens behov for kontrol af agenten, der gør, at 

revisors eksistens er nødvendig. Jeg erfarede også, at der i virksomheder i mikro-segmentet og små 

virksomheder, som oftest er sammenfald mellem ejeren og ledelsen, da det oftest er én og samme 

person, som både, er ejer og leder af selskabet.  I de situationer hvor ejer og leder er den samme 

person, anses der ikke behov for en revisor, da der ikke er et asymmetrisk informationsforhold. Dette 

går meget godt i tråd med, at revisionspligten først indtræder efter, at et selskab når grænseværdierne 

for revisionspligt, som er højere end mikro-segmentets grænseværdier. Det skal dog vise sig ikke at 

afspejle den virkelighed, der er i det danske erhvervsliv med hensyn til at benytte sig af fritagelsen fra 

revisionspligt. 

 

Ud over ejeren og ledelsen i et selskab, som anses for at være interne interessenter, findes der også 

eksterne interessenter til selskabet. Disse interessenter har forskellige interesser, alt efter hvilken rolle 

de har som forbindelse til selskabet. Samlet set er der brug for nok information for interessenterne for 

at kunne vurdere risikoen ved at samarbejde med selskabet, samtidig med at ledelsen ønsker at 

begrænse informationerne, for at konkurrenter ikke skal kunne se dem for meget i kortene. 

 

Revisor får en ny betydning, når man ser på relationen til de eksterne interessenter. I dette tilfælde 

anses revisor som samfundets tillidsrepræsentant, der tilfører nytteværdi ved at sikre, at regnskabs-, 

selskabs- og skattelovgivning er overholdt samt påser, at selskabets årsrapport giver et retvisende 

billede.     

 

Ved at kigge på signalteorien fandt jeg, at selskaberne har en interesse i at fremstå så åbne, troværdige 

og repræsentative som muligt, når det kommer til årsrapporten for at opnå de bedste 

finansieringsbetingelser.  Holder et given selskab informationer tilbage, vil dette gøre 
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kapitalindskyderes grundlag for skøn mere usikre og kan ende med at skade selskabets muligheder på 

kapitalmarkederne.    

 

2) Hvad siger årsregnskabsloven om informations- og nytteværdi? 

Jeg har erfaret, at ÅRL igennem tiderne har hentet megen inspiration fra de internationale organer 

inden for regnskabsvæsen og delelementer i den nye ÅRL, som ikke er en undtagelse heraf. Jeg har 

også erfaret, at mikro- og små virksomheder udgør den største andel af virksomheder i EU og 

Danmark, samt at årsrapporten af flere omgange er fremhævet som den vigtigste kilde til information.  

 

Fælles for både mikro og de øvrige selskaber i regnskabsklasse B er, at de skal leve op til 

generalklausulen om et ”retvisende billede”. Jeg har erfaret, at informations- og nytteværdi her er 

særskilt vigtige elementer, hvis ikke de vigtigste elementer, af begrebsramme i årsregnskabsloven. 

Begrebsrammen formål er at give generelle vejledninger i, hvordan virksomhedernes årsrapporter bør 

udarbejdes, samt hvilke forudsætninger de bør opfylde for at opnå størst nytteværdi for brugerne/leve 

op til det retvisende billede uden at levere informationer i overflod. Med til at underbygge nytteværdi 

skal information kun tages med, når det har relevant og er troværdige. Overordnet skal nytteværdien 

af en oplysning overstige omkostningerne ved at bringe den. Derudover sikrer årsregnskabsloven, at 

årsrapporternes information gives ud fra faste definitioner, faste tilgange til indregning og måling samt 

faste rammer for klassifikation og præsentation af informationer, alt sammen som har stor betydning 

for informations- og nytteværdien i årsrapporten.  

 

3) Vil der reelt være tale om lempelse af de administrative byrder med den nye ÅRL? 

Først belyste jeg forudsætningerne bag AMVAB metoden og hvilke input den kunne give politikerne, 

da de skulle vurdere konsekvenserne ved indførelsen af den nye ÅRL. Jeg fandt frem til, at AMVAB ikke 

medtager alle følgevirkningerne af de lovkrav, der indføres. En konsekvens heraf er, at AMVABs 

konklusioner kun på et relativt usikkert grundlag kan vurdere størrelsen af de økonomiske 

indvirkninger tiltagene, i den nye ÅRL får for de danske virksomheder.    

  

Om det talgrundlag som besparelserne i relation til lovforslaget bygger på, kunne jeg konkludere, at 

det i det hele taget fremstår meget svært at navigere i. Der er ingen gennemskuelig beregning af, 

hvordan politikerne er kommet frem til deres 300 mio.kr. årligt. Samtidig viser min analyse af tallene, 
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at det højst sandsynligt kun er på papiret, at besparelsen reelt skal findes. Dertil viser mine 

beregninger, af hvad lempelserne kan betyde pr. virksomhed, at besparelserne er beskedne.  

         

Jeg har ved min analyse af erhvervsstukturen i Danmark fra perioden 2006 – 2013 erfaret, at der i 

perioden sker et markant skift fra antallet af virksomheder med solidarisk hæftelse over til 

virksomheder med begrænset hæftelse. Denne udvikling betyder, at der er flere selskaber, som er 

pligtige til at indberette deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen, og dette forhold alene kan argumentere 

for, at der er behov for at lette de administrative byrder i forbindelse hermed.   

 

Denne udvikling rejser dog også en bekymring hos mig, da skiftet fra regnskabsklasse A til B må 

forventes, at være en mærkbar omstilling for virksomhederne, rent regnskabsteknisk som – alt andet 

lige – vil øge risikoen for fejl i et regnskab, såfremt der ikke ydes professionel rådgivning i forbindelse 

hermed. Et problem, der ikke bliver mindre, når for eksempel mikro-segmentet både lempes i kravene 

til informationer og kan afvige fra at oplyse om anvendt regnskabspraksis samtidig med, at det ikke at 

være underlagt revision eller anden kontrol. Potentielt kan dette mix give fare for at afstedkomme 

flere byrder, byrder som det ellers var hensigten at lempe antallet af og have negativ indflydelse på 

informations- og nytteværdien af årsrapporten fra dette segment.  

 

En del af lovforslagets lempelser af administrative byrder, begrundes med en forventning om, at alle 

eller næsten alle selskaber som rykker fra regnskabsklasse C til B, vil benytte sig af den nye 

erklæringsstandard ”udvidet gennemgang”.  Jeg har via mine interviews med bankerne og revisor, 

erfaret, at de vurderer, at det er mellem 5 – 10 pct. af deres kunder som benytter sig af udvidet 

gennemgang. Revisor har tilføjet, at der på prisen ikke er meget at hente imellem en revision og 

udvidet gennemgang, samt, at det er problematisk, at udenlandske virksomheder ikke kender til 

standarden. Udvidet gennemgang er designet og tiltænkt til de små virksomheder i regnskabsklasse B, 

hvorfor vurderingen om at næsten alle selskaber som kommer fra regnskabsklasse C til B, skulle overgå 

til udvidet gennemgang fremstår uovervejet og forkert.   

     

4) Hvordan er holdningen til den nye ÅRL hos de væsentligste brancheorganisationer? (høringssvar) 

I forbindelse med lovarbejdet blev der indsendt høringssvar fra en række relevante og fremtrædende 

interesseorganisationer og ekstraordinært afholdt et udvalgsmøde i folketinget. Ved at opnå indsigt i 

begge dele, har jeg erfaret, at brancheorganisationerne samlet støtter op om, at der skal ske lempelser 
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af de administrative byrder for virksomhederne i Danmark. På den anden side vil 

brancheorganisationerne ikke støtte op om, hvordan politikerne har tænkt sig at realisere disse 

lempelser. Det vurderes, at tiltagene kan have uønskede økonomiske konsekvenser, som langt 

overskygger de tiltænkte besparelser. SMV-segmentet, som regnskabsklasse B hovedsageligt består af, 

fremhæves til at være særligt risikofyldt i forvejen og giver derfor ikke anledning til lempe yderligere. 

Hertil ses på den ene side, at politikerne vil kræve færre oplysninger fra de danske SMV-virksomheder, 

imens at selv samme gruppe af virksomheder er meget afhængige af årsrapportens informationsværdi 

og vægter denne kilde højest, når det kommer til at samle informationer om en given virksomhed. 

Generelt blev det vurderet, at hvis væsentlige informationer udgår af årsrapporterne, vil der ske en 

væsentlig forringelse af vurderingsgrundlaget hos de eksterne interessenter med dårligere vilkår for 

virksomhederne til følge i relation til samhandel og kreditoptagelse. Derfor vurderes det også, at 

tiltagene vil få meget svag gennemtrængningskraft, da informationerne alligevel vil efterspørges eller 

inkluderes i årsrapporterne alligevel.    

 

5) På hvilken måde forventes samarbejdspartenere og investorer at reagere på den nye ÅRL? 

(DAMVAD analysen)  

Analysen fra DAMVAD fremhæver årsrapporten som klart den vigtigste enkeltstående kilde til 

information hos samhandelspartnere og investorer. Analysen viser, at investorer og 

samhandelspartnere i segmentet ikke køber præmissen om, at en reduktion i mængden af information 

vil lede til lettelser af de administrative byrder. Det fremhæves i stedet, at der er overhængende risiko 

for, at de nye lempelser vil have den modsatte effekt af det ønskede, altså at der vil opstå nye 

administrative byrder frem for administrative lettelser. Investorerne fremhæver, at de uanset 

lempelserne i loven stadig vil efterspørge den samme mængde information som tidligere, og at de er 

bange for, der vil blive opbygget parallelle men uensartede systemer til at kompensere for den 

manglende information fra årsrapporterne. Samhandelspartnere kan forventes at give afslag på tilbud 

om samarbejde, såfremt et selskab vælger at følge lempelserne.  

 

6) Vil bankerne acceptere lempelserne dels i mikro-segmentet, dels for regnskabsklasse B? 

(besvarelser fra interviews med bankerne) 

Tiltagene i mikro-segmentet var begge banker meget skeptiske overfor, og de så det begge som noget, 

der ville kunne give komplikationer fremadrettet i servicering af kunderne i dette segment. Det var 

især lempelsen af kravet om at oplyse anvendt regnskabspraksis, som var kritisk i bankernes optik. Det 
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ville blive en bekymring hos bankerne, såfremt et selskab valgte at gøre brug af alle lempelserne og 

samtidig ikke fik revideret eller gennemgået sit regnskab af en revisor. Begge banker ville ikke selv 

lempe på niveauet for de informationer, som de selv skulle bruge for at kunne kreditvurdere 

virksomhederne i dette segment.  

 

De øvrige lempelser i regnskabsklasse B blev mødt med samme skepsis som ved mikro-segmentet. 

Begge banker var især kede af, at egenkapitalopgørelsen ikke skulle oplyses i årsrapporten længere. 

Generelt var faldet i informationsniveauet bekymrende hos bankerne, og de så det som noget, der ville 

besværliggøre deres arbejde og kræve mere research for at sikre sig et godt nok grundlag til at vurdere 

et givent selskab på. I relation til undladelse af ledelsespåtegning så den ene bank det som noget, der 

kunne skade selskabet, idet signalværdien over for eksempelvis leverandører og andre 

samhandelspartnere kunne blive en risiko for selskabet og i sidste ende banken.  

 

Bankernes top 5 over elementer, de vurderede gav mest nytteværdi for dem, havde ikke overraskende 

nogle lighedstræk, men var dog alligevel forholdsvis forskellige. Begge banker var enige om, at en 

revisionspåtegning havde nytteværdi. 

 

Begge banker fremhæver, at der med den nye ÅRL sker en skævvridning mellem reguleringen af 

virksomhederne og finanssektoren i Danmark. På den ene side lempes kravene til virksomhederne, og 

på den anden side står bankerne over for mere skærpede krav til deres dokumentation. Bestemt en 

stopklods for at realisere de ønskede lempelser i den nye ÅRL.  

 

Samlet var min forståelse af interviewene med bankerne, at de vil fortsætte med at efterspørge det 

samme niveau af informationer som tidligere, og at de helst så et selskab revideret, såfremt 

lempelserne blev taget i brug. Så langt hen ad vejen giver bankerne udtryk for, at de ikke har 

incitament til at gå med på lempelserne for selskaberne i den nye ÅRL.      

 

7) Hvordan vil analytiker og revisor forholde sig til regnskaber i regnskabsklasse B efter indførelsen 

af den nye ÅRL? (besvarelser fra interview med analytiker og revisor) 

Både analytikeren og revisor mødte mikro-segmentet med samme skepsis som bankerne. Revisor 

fremhævede også en problematik i, at selskaberne i dette segment ikke behøvede at oplyse om 

anvendt regnskabspraksis, noget analytikeren dog ikke bekymrede sig synderligt over, fordi han brugte 
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tallene, som de stod i årsrapporten uden at se på måling- og indregningskriterierne. Revisor så det på 

den anden side ikke et muligt samarbejde med ham som revisor, såfremt en virksomhed ikke ønskede 

at oplyse om anvendt regnskabspraksis, da han mener, det vil stride imod det retvisende billede.  

Revisor så dog en fornuft i at indføre mikro-segmentet, da selskaberne fremstår ekstremt reguleret 

ved sammenligning med de lande, vi omgives af.  

 

Vedrørende de øvrige lempelser for regnskabsklasse B var analytikeren svært utilfreds med, at 

egenkapitalopgørelsen kunne undlades oplyst, især såfremt han ikke ville kunne udlede bevægelserne 

fra driften. Revisor var overbevist om, at egenkapitalopgørelsen ville blive efterspurgt uanset, så det 

reelt ikke ville blive en lempelse, nærmere en byrde, hvis den skulle fremskaffes på bagkant eller ved 

siden af regnskabet. Analytikeren kunne på lige fod med bankerne se, at det ville kræve mere research 

og arbejde at vurdere et givent selskab. Ved spørgsmålet om undladelse af ledelsespåtegningen 

fremhævede revisor endnu engang, at han ikke kunne forestille sig at skrive under på et regnskab, som 

ledelsen ikke synligt ville underskrive for deres ansvarsdel på. Analytikeren ville kun se kritisk på det, 

såfremt revisionspåtegningen udeblev fra årsrapporten.  

 

Overordnet havde revisor svært ved at spotte, at der skulle være reelle lempelser at hente med de 

tiltag, som den nye ÅRL lægger op til. Udfordringen med kunderne i segmentet, som, revisor vurderer, 

ikke er særligt komplicerede, er at få dem passet ned i en standard-revisionspakke for små 

virksomheder. Omkostningerne i forbindelse med en fuld revision står ikke i mål med de forventninger, 

som selskaberne i segmentet har til prisen på revision og rådgivning.  

 

Revisor erfarer for det meste, at selvom mange af selskaberne kan fravælge revision, så gør de det 

ikke, da enten banken eller øvrige samarbejdspartnere helst ser et revisionspåtegnet regnskab. For at 

selskaberne kan lykkes med at få en revisionspåtegning, vurderer revisor, at der findes revisorer, som 

blot gør, som man gjorde sidste år og egentlig kun udfører regnskabsmæssig assistance selvom det 

udmønter sig i en egentlig revisionspåtegning og altså ikke tilfører den nytteværdi, der burde være ved 

en fuld revision. 

 

Revisor ser et tydeligt gab mellem forventningerne, bankerne har, til om et regnskab skal være 

revideret eller ej. For at løse dette vurderer revisor, at bankerne skal være mere åbne over for de 

øvrige muligheder, der ligger i erklæringer på regnskaber.    
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Hvordan vil den nye årsregnskabslov påvirke informations- og nytteværdien af årsrapporterne fra de 

små virksomheder i Danmark? 

På baggrund af mine analyser og ovenstående besvarelser vurderer jeg konkluderende, at tiltagene i 

den nye årsregnskabslov, først og fremmest, ikke vil udmønte sig i de ønskede lempelser af de 

administrative byrder for virksomhederne, som der er lagt op til. Jeg vurderer, at tiltagene vil være 

med til at øge kompleksiteten af lovstoffet og samtidig forringe informations- og nytteværdien af 

årsrapporterne over for de eksterne interessenter som benytter sig af årsrapporterne. Derved 

konkluderer jeg, at informations- og nytteværdien af årsrapporterne fra de små virksomheder i 

Danmark påvirkes på negativ vis. Især bankerne vil være stopklods for, at initiativerne kan føres ud i 

livet med tanke på, at de ikke vil acceptere lempelserne af de administrative byrder. Samtidig vil 

bankerne grundet deres fortsatte krav til at få informationer fra selskaberne, være med til at holde 

informations- og nytteværdien oppe på det nuværende niveau.   
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8.0 Perspektivering 

Den nye ÅRL er blevet gennemført i langt hen ad vejen, som den form som første udkast lagde op til. 

Undervejs i processen har politikerne modtaget lange høringssvar med kritik og konkrete forslag til 

forbedringer. Der har endda, helt ekstraordinært været afholdt et udvalgsmøde mellem politikerne og 

interesseorganisationerne i forbindelse med lovudarbejdelsen. 

 

Hvorvidt den nye ÅRL bliver en succes, vil efter min opfattelse afhænge af, om det lykkedes at få 

bankerne og de fleste øvrige interessenter til årsrapporterne til at acceptere et lavere 

informationsniveau i årsrapporterne og samtidig, at de bliver mere åbne overfor, at der ikke 

nødvendigvis behøver at være revisionserklæring i regnskabet.  

 

Jeg vil dog mene, at såfremt ønsket om yderligere lempelser af de administrative byrder skulle opstå, 

hvilket er stort set 100 pct. sikkert, eller de nuværende tiltag skulle vise sig slet ikke at virke, og der må 

findes alternativer. Så bør politikerne se på andet end blot regulering af revisionspligten og mængden 

af oplysninger i årsrapporterne. Blandt andet kunne udryddelse af dobbelt indberetninger på tværs af 

myndighederne være en mulighed for lempelse.  

 

En styrkelse af brugervenligheden i de digitale løsninger mellem privat virksomhed og det offentlige 

(især SKAT) samt bedre adgang til at analysere på de XBRL data som allerede er indrapporteret til for 

eksempel, at benchmarking også kunne være mulige steder at sætte ind. Dette understøttes af en 

Survey foretaget af FSR42, hvor mere end otte ud af 10 revisorer oplever, at de samlede administrative 

byrder i forbindelse med indberetninger til det offentlige har været stigende de seneste fem år.         

 

Standard-regnskab for regnskabsklasse B er blevet foreslået blandt flere af interesseorganisationerne 

som en mulig løsning på at forenkle og lempe byrder uden nødvendigvis samtidig at gå på kompromis 

med niveauet af informationer.  

 

En helt anden approach kunne være at have samme tilgang til finanssektorens krav, som man har til 

for eksempel mikro-segmentet. Simpelthen, at åbne op for at bankerne fik lempede 

                                                           
42

 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/FSR-survey/2015/Analyse%20-
%20administrative%20byrder%20i%20forbindelse%20med%20indberetning.ashx 
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dokumentationskrav ved samarbejdet med selskaber i dette segment eller, at kravene til bankerne i 

det mindste fulgte kravene til virksomhederne.  

 

Uanset approach forstås det, at informations- og nytteværdien er prioriteret højt, når det kommer til 

årsrapporternes interessenter, hvorfor jeg håber, at politikerne næste gang vil lytte lidt mere til de 

anbefalinger og den konstruktive kritik, de modtager på et lovforslag, et forhold som har været svært 

at se ved mit arbejde med denne afhandling. 
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https://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/.../DEP-48-2011.pdf
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder-2014/Nye-regnskabsregler-risikerer-at-skade-virksomheder
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder-2014/Nye-regnskabsregler-risikerer-at-skade-virksomheder
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/2014/Unders%C3%B8gelse%20-FSR%20og%20DE%20-%20Virksomhedsregnskaber%20-%20FINAL-juni%202014-.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/2014/Unders%C3%B8gelse%20-FSR%20og%20DE%20-%20Virksomhedsregnskaber%20-%20FINAL-juni%202014-.ashx
http://www.ft.dk/webtv/video/20131/eru/tv.2670.aspx?from=23-03-2015&to=12-05-2015&selectedMeetingType=&committee=-1&as=1
http://www.ft.dk/webtv/video/20131/eru/tv.2670.aspx?from=23-03-2015&to=12-05-2015&selectedMeetingType=&committee=-1&as=1
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Publikationer 

DAMVAD-analysen ”Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder” 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/undersoegelse_af_brugen_af_aarsrapporter.pdf 

SKATS Kontrolaktiviteter 2015 – Styrket regelefterlevelse på skatteområdet: 

http://www.bdo.dk/media/4533538/aktivitetsplan-2015.pdf 

Deloitte : Ændring af årsregnskabsloven: 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/aendring-aarsregnskabsloven1.pdf 

Enklere regler for Danmark som produktionsland 
http://enklereregler.dk/file/463821/dk_produktionsland.pdf 

FSR - Hvem skal stå på mål for årsregnskabet? 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR-Revisionsfolder.ashx 

 

Notater 

Dansk Erhverv notat, ”Erhvervslivet: bureaukratiet er blevet værre” 15. april 2014. 

 

Lovgivning og direktiver 

Årsregnskabsloven af 2001: 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158560 

Årsregnskabsloven af 2015: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170627 

Samlingen af materiale til udarbejdelse af den nye ÅRL: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/aendring-af-aarsregnskabsloven-2015 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/det_nye_regnskabsdirektiv_201334eu.pdf 

Aftale om en vækstpakke 2014 

www.fm.dk/~/media/files/.../2014/07/aftale-om-en-vaekstpakke-2014.pdf 

 

Afhandlinger  

Udvidet gennemgang – En analyse af bankernes krav til sikkerhed på årsregnskabet, Julie Berg.  

  

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/undersoegelse_af_brugen_af_aarsrapporter.pdf
http://www.bdo.dk/media/4533538/aktivitetsplan-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/aendring-aarsregnskabsloven1.pdf
http://enklereregler.dk/file/463821/dk_produktionsland.pdf
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR-Revisionsfolder.ashx
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158560
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170627
https://erhvervsstyrelsen.dk/aendring-af-aarsregnskabsloven-2015
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/det_nye_regnskabsdirektiv_201334eu.pdf
http://www.fm.dk/~/media/files/.../2014/07/aftale-om-en-vaekstpakke-2014.pdf
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Bilag 1 – Figur fra O. Ellings bog 
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Bilag 2 – Firmastatisik, gns. omsætning pr. virksomhed, fordelt på type 
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Bilag 3 – Interview med Preben Nielsen, SparNord 
 

Interviewet blev afholdt d. 27-05-2015 og tog samlet 1 time og 40 minutter.  

 

Preben Nielsen, Erhvervsrådgiver 25+ års erfaring, arbejder i SparNord København. Har erfaring i alle 

regnskabsklasser og med børsnoterede virksomheder, dog primært regnskabsklasse B og C baseret på 

volumen. 

Opbygning af kendskab til kreditgivers tilgang til regnskaber (fokus i regnskabsklasse B)  

Hvad ser I på, når I modtager et årsregnskab fra jeres mindre / opstartskunder? (Mikrovirksomheder)  

Jeg tror der er nogle interesser, det er lidt dobbeltladet fordi virksomhederne gerne vil spare nogle penge. 

Der har de så fået mulighed for via lovgivningen at undvige revisorpåtegning og har mulighed for at vælge 

f.eks udvidet gennemgang. Jeg er ikke bekendt med hvor stor prisforskel der er i det når de skal ud og 

snakke med revisorerne, der skulle i hvert fald gerne være en forskel. Det betyder de kan blive lettet lidt i 

deres rapportering. Det er dog typisk ikke 100 % afstemt med os som kreditgiver, det kan være et langt 

forløb inden, men vi ser som regel først regnskaberne efter bestyrelsen har taget en beslutning om f.eks 

udvidet gennemgang. Men der kommer bankmanden så ind i billedet efterfølgende og skal have verificeret 

de aktiver virksomheden måtte have. Er det så nok? – jeg vil sige det sådan, at tit og ofte er det ikke nok. Vi 

vil gerne have dokumentationen er i orden. Man kan diskutere hvad behovet er hos den enkelte kunde som 

f.eks kan være forskellig fra andre kunder. 

 

Hvad gør I så i de tilfælde hvor i står med et sådant regnskab på bagkant? 

 

Der skal vi først og fremmest vurdere vores historik med kunden, det er en anden snak. Hvis vi pludselig skal 

ud i investeringer med kunden, større volumenener og vi skal til at låne flere penge ud, så er det en rigtig 

god ide at få vurderet om varelageret nu også er der. Det ville vi gøre i 90 % af tilfældene ville jeg sige.  

 

Ok, så hvis der har udvidet gennemgang og de, har investerings visioner, så kræver i revision frem for 

udvidet gennemgang? 

Ja, nu begynder vi at tale om noget andet, for det første betaler vi kapitalbelastning hvis vi øger låne 

grænsen, så er der selvfølgelig risikoen ved investeringen, kan den lande eller kan den ikke? Så er det 

naturligt at vi vil kræve kontrol i form af revision. 

Hvilke regnskabsposter er særligt betydningsfulde for jer?  

- Hele aktivsiden, passiverne kan bankerne hurtigt få et overblik over. Det er noget med at finde ud af om 

der er reel egenkapital bag til den soliditet og de krav som vi stiller op herom. Den ballast som 

virksomheden skal have i processen er aktivsiden. Vi går selv ud og foretager stikprøver. Det kan godt være 

at revisor har værdisat et aktiv til en given værdi, men vi alligevel rekvirerer en ekstra rapport på det. 

 

Så I kan godt finde på at efterspørge mere materiale selv, eller selv foretage arbejde? 

Hvis det f.eks. er en virksomhed med en investeringsejendom beliggende i København, så har vi 



113  
 

markedskendskab og vi har folk siddende som kan gå ud og vurdere det, hvis vi føler behov for det.  

 

Hvilke oplysninger i årsregnskabet anvender pengeinstituttet/I (af både finansielle og ikke finansielle 

oplysninger) til at vurdere en kunde? 

Du tænker på ledelsesberetningen osv.? – jeg ved ikke hvor meget vi borer os ned i den enkelte sætning der 

står fra f.eks. en revisor. Vi oplever som oftest, at der ikke er meget dynamik i de tekster der anvendes. 

Dynamiske ledelsesberetninger ville vi nok ønske os lidt mere af. Det er mange gange standardtekster, 

oftest jo større virksomhed jo mere detalje i ledelsesberetning. Jeg vil primært lægge vægten på dialogen 

med ledelsen. Vi er også ude og finde nye kunder, der kender vi dem ikke og mangler historik, der ville 

ledelsesberetningen komme i spil, er der ikke noget at hente der, så ville f.eks. SWAT analyser komme i spil. 

Vi går meget ind på risikofaktorer, f.eks. har de én leverandør, har de én kunde. Hvordan er ledelsen, hvilke 

risici har de løbet tidligere, har de en strategi omkring deres fremtid, er det en professionel ledelse, burde 

det være det?.     

Hvordan ville du rangere nytteværdien af de oplysninger. (1 – 5 hvor 1 er vigtigst): 

1. Revisionspåtegningen 

2. Aktiver vs. Passiver (balancesammensætning) 

3. Noter og hæftelsesforhold (eventuel forpligtelser) 

4. Balance struktur, lang / kort gæld 

5. Ledelsesberetningen 

Har I en anden tilgang til de mindre kunder end de større, hvis ja, hvad er forskellen? (f.eks. højere risiko 

hvis konen bogfører) 

Iværksætter tanken den er svær, fordi vi gerne vil gå ind og finansiere drift, hvis det er ideer som skal prøves 

af, så er det mere egenkapitalfinansiering der tales om, måske skal de mere ud og låne de penge af en 

vækstfond, vi er ikke dem som kaster egenkapitalkroner i for at andre kan prøve ideer af. Vi har mange som 

gerne vil adskille det personlige fra virksomheden, uanset, hvis vi skal rådgive en kunde, så vil vi gerne have 

det hele, fordi så har vi mere styr og overblik og kan bedre rådgive. Jeg vil indrømme at mange iværksættere 

nok oplever det er svært at komme igennem hos bankerne. Der er mere benarbejde i det. Det der hjælper os, 

er hvis vi får henvisninger gennem netværk og nære relationer, så hjælper det på det. Det er også et 

spørgsmål om brancher, hvis nogen vil åbne en cafe nede på hjørnet, så er vi nok mere forlorne omkring det, 

fordi vi kan se det er en drøm og hvor er de så om 2 år. Egenkapital finansiering er altid lidt sværere indtil 

der er drift i tingene, så den rente vi tilbyder, står ikke i mål med den risiko vi er ude i ved en given 

virksomheds ønsker.  De store spillere kan levere materiale som vi er komfortabelt med, det har de mindre 

virksomheder sværere ved at leve op til.  

Kendskab til holdning hos kreditgiver omkring det nye begreb ”mikrovirksomheder”.  

Mikrovirksomhederne, har mulighed for at undlade en række notekrav, de noteoplysninger der kan 

undlades er følgende (Der vil enkeltvis spørges ind til hvordan man vil vurdere og se på disse forhold som 

kreditgiver.) : 

 

- Oplysninger om anvendt regnskabspraksis. 

Vi ville være meget, meget forbeholden hvis der kom nogen ind med et regnskabs uden anvendt 
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regnskabspraksis, jeg spørge meget ind til hvordan de er nået frem til de værdier som aktiverne har, den 

praksis der lægger bag. Det er igen med vægt på aktiverne.  Hvis jeg skulle gå videre med kunden, så ville 

jeg afprøve aktiverne og underbygge værdierne med ekstra undersøgelser, med andre ord kan man sige, at 

det ikke vil være med til at lette de administrative byrder for virksomhederne.  

 

- Oplysninger om gæld der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet. 

Det er jo en klassiker, at hvis en virksomhed har lang finansiering, at det så oplyses, typisk hvis du har 

realkredit finansiering. Jeg ville blot spørge hvilket gældsforhold og anmode om yderligere dokumentation.  

 

Er det en oplysning du føler du tidligere har kunne hente via årsrapporten,? 

Ikke umiddelbart, typisk kan man se hvad det er, så jeg ville ikke bruge så mange kræfter på det. Det er 

nogen gange, at hvis sådanne gældsforhold skal indløses før tid, så kan der være overkurs på dem.  Hvis jeg 

ikke kender kredit bag, så ville jeg uanset spørge ind til ekstra materiale. 

 

- Oplysninger om visse særlige poster. (f.eks nedskrivninger, og tilbageførsel af nedskrivninger mv.) 

Dette ville vi givetvis fange i vores første step, da revisor er pligtig til at oplyse om disse forhold i forbindelse 

med sin revisionspåtegning.  

 

- Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret (som dog genindføres i 

regnskabsklasse B ”ikke mikrovirksomheder”) 

Det er ikke en oplysning vi kommer til at savne. Det ville kun være i tilfælde af hvis der er nedgang, og vi 

ønsker at spørge ind til ræsonnementets om hvorfor man ikke justere på sine kapacitetsomkostninger.  

 

Med kendskab til ovenstående, er det noget du mener giver jer mere arbejde i  forhold til jeres kunder / er 

der en indikation af, at I ville belaste kunderne yderligere ved forespørgsler end tidligere? 

- Vi ville alligevel spørge ind til det, og jeg mener ikke vi ville belaste kunder mere end vi har gjort tidligere.  

Kendskab til holdning omkring ændringer generelt for regnskabsklasse B (kun medtaget dem jeg 

forventer, er relevante for kreditgiver) 

Det som bortfalder (generelt for regnskabsklasse B)  :  

1. Specifikation af hver kategori af eventualforpligtelser, herunder leasing-, kautions- og 

garantiforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen. I stedet skal der oplyses et samlet beløb for 

alle forpligtelser, der ikke er indregnet i balancen. Samlede sikkerhedsstillelser skal oplyses. 

Så skal vi kradse lidt mere i overfladen, vi ville ikke mene, at der ville være mere arbejde i det for os 

eller deraf belastning hos vores kunde.  

2. Tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for ledelsen i modervirksomheder eller til disses 

nærtstående parter. 

Der kradser vi stadigvæk, typisk vil vi gå ind og kigge på ejer strukturen, det er ikke sikkert at det 

oplyses om moder har lånt penge eller om de hæfter eller ikke hæfter, det har påvirkning på de 

tilbud vi afgiver, vi skal sikre os så meget som muligt. F.eks vil vi benytte noget Governance, så som 

at de ikke må udbetale udbytte med mindre det er godkendt hos os.  
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3. Ejerandel samt størrelsen af egenkapital og resultat ifølge senest godkendte årsrapport for hver 

datter- og associeret virksomhed. 

Det synes jeg lidt er en skam, at det ikke skal, det giver et godt billede af hvor får du dine indtægter 

fra og hvor er din egenkapital. Der står jo bare en kapitalandel i aktivsiden, hvis man ikke kan se 

yderligere detaljer, så skaber det nogle yderligere spørgsmål.  

Så der er vi måske ude i, at I ville skulle genere en virksomhed med lidt flere spørgsmål? 

Helt sikkert, som bank vil vi spørge os selv, hvor skal vi lægge vores kræfter rent sikkerhedsmæssigt, 

hvor tjener virksomheden pengene i koncernen fra, det er vi selvfølgelig interesseret i og hvilke 

aktiver ligger dernede, hvis du nu låner penge heroppe, kan det understøttes, kan vi tage sikkerhed 

for det engagement?  

Så det kan tænkes, at I ville blive nødt til at skulle hente oplysninger og få dem verificeret hos en 

revisor? – Vi har et mantra, ”fuld økonomisk indblik” og det betyder at vi skal vide hvilke størrelse vi 

har med at gøre. Vi er igen på aktivsiden, hvordan de proformer, og vi kan slet ikke belyse risikoen.  

Vores dagligdag ændrer sig ikke ved en ny lovgivning som denne, det er de samme ting jeg ville 

spørge efter, men det med administrative lettelser og byder, så vil jeg sige, at i den teoretiske 

verden, så ved jeg ikke om det er for at få flere stemmer. Jeg synes de taler lidt med uld i mund, de 

vil have et sikkert bankvæsen, men vil lempe kravene for virksomhederne. 

 

4. Egenkapitalopgørelse 

Jeg kunne godt tænke mig at se hvordan den er bygget op, hvad der er af frie reserver, hvad de kan 

udlodde. Jeg kan godt lide virksomheder som har bygget deres egenkapital op af overførte 

overskud, så det ikke bare er opskrivninger eller des.lign . Egenkapitalen vil jeg gerne have en 

specifikation af.  

 

5. Ledelsespåtegning under visse forudsætninger, hvis virksomhedens ledelse på tidspunktet for 

årsrapportens godkendelse alene består af ét ledelsesmedlem.  

Det har jeg det ikke godt med, det kan jeg slet ikke forstå, at den er oppe til debat. Det er jo der 

hvor ejeren står inde for det retvisende billede og årsrapporten. Hvor skal ansvaret så ligge? – 

bankerne vil være skærpet i deres forudsætninger der stilles op for virksomheden. Det er en pudsig 

størrelse, at man ikke skal stå inde for det man gør, hvorfor skulle de ikke gøre det.  Konsekvensen 

heraf kan jeg ikke se helt, men vores dialog vil være mere skærpet. Jeg ville rådgive mine kunder til 

at få det. Det vil jo også være kreditorer som går ind og kigger, det ville være en bjørnetjeneste ikke 

at oplyse det og hvorfor tage den risiko? 

 

Så du mener at ledelsespåtegningen, har en nytteværdi?  

Ja, i at stå inde for det de gør, det synes jeg. Nu skal den nye ÅRL lige lande, så skal vi banker sikkert 

til at tænke anderledes.  

Generelle holdninger fra bankerne 

Er der idag nogle noter eller andre oplysninger I føler der mangler i de små virksomheder i 

regnskabsklasse B? Specifikationsgraden i noterne savnes, vi ville gerne et spadestik dybere. Der mangler 

noget i beskrivelsen af hvad posten indeholder f.eks anden gæld, hvorfor ikke tydeliggøre det? Det ville lette 
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den tekniske tilgang fra vores side. En mere skarp fordeling hvor pengene kommer fra, f.eks. driftsindtjening 

og hvordan ejerkredsen er skruet sammen ville hjælpe, det har der været tidligere. 

Ledelsesberetningen vil komme mere i spil igen, er det noget banken tillægger værdi? (med tanke på, 

væsentlige aktiviteter kan ikke længere oplyses i en note, men i ledelsesberetningen – kan dog 

undtagelsesvis nævnes i note, men så vil det omfattes en eventuel revision) 

- Hvis de gør det rigtigt, så ser man med ledelsesberetning, at der f.eks har været et år med bump på vejen 

og det giver et indtryk af, at ledelsen har fået hvordan virksomheden fungerer. En beskrevet strategi fra 

ledelsen vil også hjælpe til dialogen med banken. En mere dynamisk ledelsesberetning ville være at 

foretrække i stedet for mange ”copy/paste” som man ser i dag.  

Mikro virksomhederne vil kunne fravælge revision helt eller også benytte sig af enten review eller 

udvidet gennemgang, Hvis virksomheder vælger at benytte sig af de lempede krav til oplysninger, ville 

det afstedkomme krav om udvidet gennemgang eller revision såfremt virksomheder står fast ved at 

undlade at oplyse om ting? (alternativt vil kreditgiver så skrue på prisen / tilbyde et dyrere produkt) 

- Jeg vil helst ikke prise mig ud af risiko, så vil jeg hellere have at der er påtegninger på. Hvis jeg har noget 

jeg ikke kan forholde mig til, så kan jeg ikke skrue på det med 6, 7 eller 8%. Forestil dig at du har et lån på 1 

mio. kr. er det så 1 % som skulle undlade at jeg fik nogle oplysninger? – så vil jeg hellere have oplysningerne, 

jeg vil ikke prise mig ud af det. Hvis de insisterer på at de via loven har ret til undlade oplysninger hvad så? – 

jamen så ville jeg kraftigt råde dem til at få dem indarbejdet alligevel.     

Stiger tilliden til årsrapporten parallelt med størrelsen af virksomheden? (hvis man skal rangere 

regnskabsklasse A – D virksomheder, hvor er tilliden størst? 

- Når man nu tænker på, og ser det her lidt udefra, så har man også set nogle store virksomheder, der har 

haft nogle kæmpe store revisionshuse, hvor de så ikke er her i dag. Har der været nogle blåstemplinger som 

ikke skulle have været der? – Jeg tror den måde banken arbejder på, er at bankerne helt vil have hele 

paletten, vi er ikke så glade for at der er flere bankerne inde over kunderne. Vi vil gerne have fat i nogle 

aktiver, hvor vi kan vurdere worst case på aktivet. F.eks om en ejendom kan konverteres fra 

erhvervsejendom til boliger såfremt vi skulle være i den situation. Så umiddelbart stiger tilliden ikke alene 

grundet størrelsen. 

Hvordan finder I som (kreditgiver) at lovgivernes lempelse af rapporteringskrav hos virksomhederne (og 

fortsatte mål herom) hænger sammen med lovgivernes skærpede krav til bankerne? – er der en 

skævvridning? 

- Det vil jeg så sige, at der er. Jeg synes, at den ene hånd ikke ved hvad den anden gør. Jeg ved ikke hvem 

der har set de høringssvar, for den dagligdag og dialog der ligger ude i virkeligheden mellem bankerne og 

kunderne, er ikke det der giver udtryk for at lempe de krav.  Jeg forstår ikke, at FI er med i de høringsvar, for 

de regulerings- og dokumentationskrav der er lagt på bankerne og tilsynet som kommer på besøg i tide og 

utide går ikke i spind med de lempelser der laves her, med mindre der åbnes op for en anden dagligdag hos 

bankerne.  

Så du mener ikke, at der er mulighed for at gennemføre de administrative lempelser hos virksomhederne 

med låneaktiviteter?  Jeg har svært ved at se, at vi kan lempe på vores procedure som det ser ud nu.  

Muligt tillægsspørgsmål: 
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- Kunne de skærpede krav til bankerne være stopklods for en stratetisk tilgang til at pushe for 

lempede krav hos virksomhederne (nedbringe administrative byrder hos virksomhederne).  

Ja, det er en stopklods. 

Hvad er status med udvidet gennemgang? – er det mere udbredt, er det nemmere at acceptere? 

- Gør I som bank mere ud af at afdække jeres risiko såfremt kunden aflægger med udvidet gennemgang? 

- Hvilken tilgang / erfaringer har I gjort jer med kunder som har udvidet gennemgang som erklæring? 

Alt afhængig af hvem vi har med at gøre, vi lægger vægt på, at der er en revisor bag. Vi går ud og kigger på 

hvad er nytteværdien ved det her, og hvis der er tale om en kunde, med en god historik, så kan vi gå med til 

det. Nye kunder, der vil vi helst have den fulde pakke fra starten. Vi vil ikke pushe for at vores kunder får det. 

Virksomheden har så mange andre steder, de skal vise deres regnskaber, så hvis de er bagud på point, hvor 

de f.eks. er involveret i nogle projekter, hvor leverandører eller andre kræver revision, så kan en given 

virksomhed tabe en fordel der.    

Vil kreditgiver vurdere, at der med den nye årsregnskabslov og øvrige tiltag så som udvidet gennemgang, 

at der skal gøres et større stykke arbejde fra kreditgivers side for at minimere risikoen på små 

virksomheder generelt?   

Der sker en udvikling på lovgivningsområdet for virksomhederne og bankerne som strider i modsatte 

retninger i forhold til arbejdsmængden for os. Så vi vil langt hen af vejen dække os ind og undgå ekstra 

arbejde ved simpelthen kræve den højeste sikkerhed på det materiale vi modtager.  Så man kan tale om, at 

arbejdsbyrden blot skifter fra bankerne og tilbage på virksomhederne.  
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Bilag 4 – Interview med Rene Tougård Syd Bank 

 
Rene Tougård, erhvervsleder i Sydbank i Lyngby, primært mellemstore virksomheder, typisk 

virksomheder med en balance op til 50 mio. og også større. Har siddet i bankverdenen i 10 år, hvoraf de 8 

år har været med rådgivning af erhverv.   

Opbygning af kendskab til kreditgivers tilgang til regnskaber (fokus i regnskabsklasse B)  

Hvad ser I på, når I modtager et årsregnskab fra jeres mindre / opstartskunder? (Mikrovirksomheder) 

Positiv drift er et godt sted at starte, så kigger vi selvfølgelig på noget soliditet, hvor vi vægter meget 

størrelsen af egenkapitalen kontra engagementets størrelse (blanco i engagementets størrelse). 

Pengestrømme fra drift kigger vi også en del på og så borer vi også lidt i hvor reel er denne her egenkapital, 

hvor vi forholder os til aktivsiden, være sig ejendomme eventuelle udskudte skatteaktiver og aktivering af 

udviklingsaktiviteter og den slags ting. Der laver vi en del korrektioner også i tråd med anbefalinger fra 

Finanstilsynet. Dem følger vi selvfølgelig i stort omfang. Så kigger vi selvfølgelig på trends over en periode. 

Vi har nogle tommelfingre regler efter branche på f.eks. soliditet og overskudsgrader. Man kan sige vi har 

bevæget os mere over mod det faktuelle end mavefornemmelse. Vores egne ratingmodeller tager i stor 

grad udgangspunkt i regnskabet, men så er der også noget virksomhedsbedømmelse som selvfølgelig er 

mere subjektiv. Derudover har vi noget transaktions flow ind og ud af kontoen. Men regnskabet, specialet 

imens det er friskt, tæller langt mest.    

Hvilke oplysninger i årsregnskabet anvender pengeinstituttet/I (af både finansielle og ikke finansielle 

oplysninger) til at vurdere en kunde? 

Hvordan ville du rangere nytteværdien af de oplysninger.: 

1. Egenkapital 

2. Indtjeningskraft 

3. Revisionspåtegningen (tråder mere eller mindre i karakter efter indhold) 

4. Strategi 

5. Protokollat og pengestrømme 

Der blev nævnt.: Egenkapital forhold, indtjeningskraften, pengestrømme, revisions kontra udvidet 

gennemgang eller assistance. Revisionspåtegning, protokollatet (særskilt på kunder med varelager, kurans 

f.eks.). Ledelsessammensætning, interne rapporteringer. 

 

Har I en anden tilgang til de mindre kunder end de større, hvis ja, hvad er forskellen? (f.eks. højere risiko 

hvis konen bogfører) 

Vi har et segment vi kalder lokal erhverv, hvor vi har en rådgiver der tager sig specifikt af det. Det er typisk 

de mindre lokale virksomheder, f.eks. frisøren oftest enkeltmandsvirksomhed, hvor privat og erhverv 

hænger sammen på en rådgiver. Det segment ligger meget tæt på af mikrovirksomheds segmentets 

beløbsgrænser.   
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Kendskab til holdning hos kreditgiver omkring det nye begreb ”mikrovirksomheder”.  

Mikrovirksomhederne, har mulighed for at undlade en række notekrav, de noteoplysninger der kan 

undlades er følgende (Der vil enkeltvis spørges ind til hvordan man vil vurdere og se på disse forhold som 

kreditgiver.) : 

- Oplysninger om anvendt regnskabspraksis. 

Det er vi da kede af, f.eks. hvis de nu har en ejendom, så ville vi da gerne vide om den er indregnet til 

kostpris eller hvad den nu er. Uanset størrelsen så skal vi have verificeret aktivsiden specielt. Så vi må til at 

stille spørgsmålene, vi ville i hvert fald efterspørge det alligevel. I grove træk blive den administrative byrde 

bare flyttet over i en anden kasse.  

 

- Oplysninger om gæld der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet. 

Vi vil spørge ind til gældsammensætningen, hvis vi ikke kan læse det ud af regnskabet. Om der er noget af 

det de har som ekstraordinær lang finansiering f.eks. og de aftaler der ligger bagved.  

 

- Oplysninger om visse særlige poster. (f.eks nedskrivninger, og tilbageførsel af nedskrivninger mv.) 

Jeg vil sige umiddelbart, når jeg læser de her tiltag, så er det noget ejeren får lov til at forholde sig til at 

alligevel, for at vi kan yde en ordentlig rådgivning, så skal vi bruge de oplysninger.  

 

- Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret (som dog genindføres i 

regnskabsklasse B ”ikke mikrovirksomheder”) 

Det er ikke noget vi lægger så meget vægt på. 

 

Generelt vurderer jeg, at vi skal forespørge mere end vi har gjort tidligere, altså vores krav til 

dokumentation bliver ikke lavet om, blot fordi man laver om på ÅRL. Vi vil stadigvæk have den nødvendige 

indsigt. Vi har en kreditpolitik som vi selv skal overholde, der er intern revision som tager stikprøver på det 

og der er ikke sket lempelser. Så jeg vurderer ikke, at virksomhedsejerne vil opleve at det bliver lettere.  

Kendskab til holdning omkring ændringer generelt for regnskabsklasse B (kun medtaget dem jeg 

forventer er relevante for kreditgiver) 

Det som bortfalder (generelt for regnskabsklasse B) :  

1. Specifikation af hver kategori af eventualforpligtelser, herunder leasing-, kautions- og 

garantiforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen. I stedet skal der oplyses et samlet beløb for 

alle forpligtelser, der ikke er indregnet i balancen. Samlede sikkerhedsstillelser skal oplyses. 

Det vil vi spørge ind til hvordan det er fordelt, det er en naturlig del af vores 

regnskabskommentering, hvis det er et større beløb ift. Balancen så kommentere vi i hvert fald på 

det. Der er det udspecificeret i huslejeforpligtelser eller leasingforpligtelser eller garantiforpligtelser 

eller hvad det nu kan være. Så det er noget af det vi alligevel skal ind og kommentere på. Jeg vil 

sige, at den specifikationsgrad der har ligget i denne oplysninger er en vi har kunne bruge direkte, 

det vil vi savne fremadrettet.   
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2. Tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for ledelsen i modervirksomheder eller til disses 

nærtstående parter. 

Det er vi kede af, når vi sidder og laver koncernbalancer selv, der er tilgodehavender hos 

selskabsdeltagere eller nærtstående parter noget vi eliminere og kigger på de mellemregninger der 

nu er. Så det er vi nødt til at spørge ind til, ellers har vi ikke indblikket i den reelle egenkapital. 

Sikkerhedsstillelser ville vi spørge til, det ville vi uanset.  

 

3. Ejerandel samt størrelsen af egenkapital og resultat ifølge senest godkendte årsrapport for hver 

datter- og associeret virksomhed. 

Igen, vi laver koncerntal på mange af vores virksomheder, så der ville den oplysning også mangle 

eller være noget vi skulle bruge ekstra ressourcer på at fremskaffe.  

 

4. Egenkapitalopgørelse. 

Det er vi heller ikke glade for, vi vil helst kunne se hvilke bevægelser der ligger bag at den rykker sig. 

Er det f.eks. kapitalnedsættelser eller hvad det nu kunne være, tilbagekøb af egne aktier. Tømmer 

man virksomheden hele tiden eller opbygger man overført resultat. Det er noget vi vil bore i, om det 

står der eller ej. Hvad vi så ikke ville få af oplysninger gennem regnskabet ville vi begynde at spørge 

ind til. Vi bør som udgangspunkt kunne se hvad der ændrer det år for år ud fra resultatet, kan vi så 

ikke det, så må vi spørge ind til det.  

 

5. Ledelsespåtegning under visse forudsætninger, hvis virksomhedens ledelse på tidspunktet for 

årsrapportens godkendelse alene består af et ledelsesmedlem. 

Det er selvfølgelig en skam hvis de ikke vil gøre det mere, men i et eller andet omfang, så har revisor 

selvfølgelig stadig et ansvar når vi kigger på revision eller udvidet gennemgang for at regnskabet er 

korrekt. Hvis der ikke er revisionspåtegning, fordi der ikke er ledelsespåtegning, så vil jeg sige det 

begynder at blive kritisk. Alt efter hvordan det kommer til at se ud, så ser vi at der skal være nogen 

som står på mål for at det regnskab der er afleveret.   

 

Samlet set ville alle de oplysninger være nogen vi ville efterspørge alligevel, så gennemslagskraften er stort 

set ikke eksisterende på de tiltag set i vores optik. Men vi må se om et års tid hvordan det udvikler sig. Det 

er underligt, at vi på den ene side har et finanstilsyn som stiller højere og højere krav og så lemper man 

virksomhederne, så det stikker lidt i forskellige retning, så på en eller anden måde kan det undre.   

Generelle holdninger fra bankerne 

Er der i dag nogen noter eller andre oplysninger I føler der mangler i de små virksomheder i 

regnskabsklasse B? 

Vi beder altid om specifikationshæftet på de lidt større kunder, det som SKAT også modtager. Derudover 

anmoder vi også om protokollatet. Vi indsamler generelt så meget information for at kunne træffe en rigtigt 

beslutning som muligt.   
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Ledelsesberetningen vil komme mere i spil igen, er det noget banken tillægger værdi? (med tanke på, 

væsentlige aktiviteter kan ikke længere oplyses i en note, men i ledelsesberetningen – kan dog 

undtagelsesvis nævnes i note, men så vil det omfattes en eventuel revision) 

Det er noget vi spørge en del mere ind til end det der står i ledelsesberetningen, omkring strategi, hvordan 

udviklingen har været på betalingsbetingelserne, hvordan med produktmix, måske ikke noget man ville 

finde i ledelsesberetningen, men hvad der er gået godt og skidt. Vi har ikke oplevet, at kunne basere en 

beslutning alene ud fra ledelsesberetningens oplysninger.     

Mikrovirksomhederne vil kunne fravælge revision helt eller også benytte sig af enten review eller udvidet 

gennemgang, Hvis virksomheder vælger at benytte sig af de lempede krav til oplysninger, ville det 

afstedkomme krav om udvidet gennemgang eller revision såfremt virksomheder står fast ved at undlade 

at oplyse om ting? (alternativt vil kreditgiver så skrue på prisen / tilbyde et dyrere produkt) 

Vi kan jo godt leve med noget review på de her mikrovirksomheder, men så spørger vi måske mere ind til 

nogle ting og så er det det vi tager den ud fra. Vi er ikke fremmed overfor at der kommer udvidet 

gennemgang, der er kunder der ringer og spørger om de skal skifte fra revision til udvidet gennemgang eller 

review, typisk i dialog med revisor. Så alt efter kompleksitet og balancesammensætning i øvrigt, så kan vi 

godt leve med udvidet gennemgang nogen gange. Vi har dog haft nogle kunder som er skiftet efter dialog 

alene med revisor og få af dem har vi ikke kunne acceptere skiftet.  

 

Hvis du skulle give et slag på tasken over hvor mange som er gået over til udvidet gennemgang? 

Hvis jeg skal vurdere vores egen afdeling, så vil jeg mene 3 – 4 %, mere er det ikke. Det er ikke engang 

halvdelen af kunderne som har kommet og spurgt ind til det, så det er i det omfang det forbliver vil jeg 

vurdere.    

Stiger tilliden til årsrapporten parallelt med størrelsen af virksomheden? (hvis man skal rangere 

regnskabsklasse A – D virksomheder, hvor er tilliden størst? 

Man kan sige, at typisk, så er det materiale vi får mere gennemarbejdet og der tænkes mere strategisk så 

der for har vi med en virksomhed at gøre som har en mere professionel tilgang, hvilket i et eller andet 

omfang giver mere tillid til de materiale vi modtager. Men dermed ikke sagt, vi har også mindre kunder hvor 

vi har god historik. Men hvis vi kigger på nye kunder hvor vi ikke kender dem, så der hvor vi har bedre 

beslutningsgrundlag så har vi mere tillid til det.  

 

Hvordan finder I som (kreditgiver) at lovgivernes lempelse af rapporteringskrav hos virksomhederne (og 

fortsatte mål herom) hænger sammen med lovgivernes skærpede krav til bankerne? – er der en 

skævvridning?. 

Vi kan blive enige om, at der kommer nogle lempelser til virksomhederne fra lovgivers side, men på nogen 

områder der vil vi bare vide tingene alligevel.  

Vil kreditgiver vurdere, at der med den nye årsregnskabslov og øvrige tiltag så som udvidet gennemgang, 

at der skal gøres et større stykke arbejde fra kreditgivers side for at minimere risikoen på små 

virksomheder generelt? 

Jeg vil vurdere at vi i hvert fald skal stille flere spørgsmål, om det stiller større krav til os, det ved jeg ikke. 

Om jeg stiller spørgsmålene eller jeg læser det, der vil der logisk set være mindre arbejde i det for kunden 

hvis jeg bare kan læse mig frem til det fremfor de skal til at dokumentere det på anden vis. Det gør måske at 
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jeg skal til at dokumentere tingene anerledes og det tager jo tid i et eller andet omfang. Det gør måske at 

hvis vi bare havde alle informationerne fra start så ville der også være en hurtigere beslutningsproces fra 

kunden måske i stedet for de skal til at grave oplysninger frem til vores beslutningsgrundlag.  
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Bilag 5 – Interview med Statsautoriseret revisor Klaus Rytz, KPMG 
 

Klaus Rytz, Statsautoriseret revisor, KPMG, har 20 års erfaring, har bred erfaring fra de helt små til de 

store børsnoterede selskaber.   

Prøv at beskriv segmentet for mikrovirksomhederne (grænseværdier nævnes) gerne gætteri / slag på 

tasken (volumen, brancher, enkelte at revidere eller svære (risiko)? 

Hvem er de.: Jeg har ikke et overblik over antallet, men der er en stor del som i dag er ApS som vil ryge ned i 

denne kategori og det kan være enkeltmand eller 2 mands konsulentvirksomhed, jeg har svært ved at se 

hvordan en virksomhed på 10 medarbejdere kan holde sig inde for en omsætning på 5,4 mio. Jeg forestiller 

mig ikke det er produktionsvirksomheder de ville være svære at passe ned i her. Det er nok mere IT 

virksomheder, liberale erhverv, finansielle eller juridiske rådgivere på konsulentniveau. 

 

Vil du vurdere de er nemme eller svære at revidere / stille regnskab op for? 

 Det er ikke de mest komplicerede kundesegmenter, det var også gældende under den ”gamle” ÅRL, det at 

få bokse de små virksomheder ned i en revision i dag er bare ekstremt svært. Det starter helt isoleret, når 

man sidder og arbejder som revisor, f.eks. hos de lidt større revisionsvirksomheder, så har man et 

arbejdsværktøj som måske er givet internationalt fra og er modelleret en helt anden størrelse af 

virksomheder, det har jeg nu prøvet hos PWC og nu hos KMPG. De er udviklet et eller andet sted og man har 

forskellige biblioteker eller modeller, f.eks. har man en SMV model, men den er så måske udviklet i U.S.A. og 

svarer derfor til nogle af de største danske virksomheder. Så de modeller benyttes stadig uanset om der 

kommer denne nye ÅRL, så det er stadig rigtigt rigtigt svært for mikrovirksomheder og de små selskaber at 

blive revideret for det stykke arbejde der bliver lavet der, er så heller ikke revision, de har måske en revisor 

til at hjælpe med at stille regnskabet op og bogføre og hvilke revisionshandlinger er der så tilbage som giver 

mening at lave der? Derfor vil jeg sige, at de priser, hvis man skal køre en revision igennem, det er der ikke 

nogen i det segment der vil betale. Så det er nogle andre handlinger som skal bruges og som giver mening, 

det som kunder forventer skal selvfølgelig stemmes af, de skal selvfølgelig have noget hjælp til at 

regnskabet overholder årsregnskabsloven, det er svært for dem at se, fordi når de kommer til revisor, så 

forventer de bare de ting er på plads. Det næste er at få optimeret skatten, det kan vi stadig gøre og have 

fokus på, uden at bruge krudtet på at revidere os selv ihjel. 

Grundlaget skal jo selvfølgelig være nogenlunde på plads for at skatten også kan være korrekt.             

Ja, men det stykke arbejde man laver på sådan en størrelse virksomheder, det er grundlaget og få det på 

plads, hjælpe med at få de sidste ting på plads i bogholderiet, vurdere om det hele er med 

periodiseringsmæssigt. Det er ikke revision, det er regnskabsassistance.  

De er også udenfor revisionspligten i princippet, så de skal ikke have revision, kan vælge udvidet 

gennemgang og kan vælge review. 

Min erfaring i dag er, at en stor del af disse virksomheder bliver revideret i dag, min vurdering er at der 

findes en revisor-”classic” der bare gør som man gjorde i går, og så laver vi bare en revision, men jeg vil da 

udfordre det og sige de ikke laver en revision. De kan godt være de ender med at underskrive en 

revisionspåtegning, men de laver ikke en revision. Det kunne være interessant at forholde sig lidt til, nu er 

der jo trods alt noget tvungen kvalitetskontrol, men det er nok der de mindre virksomheder bliver fanget i, 

at det stykke arbejde de laver er rent faktisk ikke en revision, de lever ikke op til kravene, de får det ikke 

dokumentere ordentligt og det de laver er reelt noget andet. Der er ganske få, der aktivt benytter de 
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muligheder der ligger i den tidligere årsregnskabslov og den nugældende. Jeg udfordrer kunderne og siger 

til mine kunder, væk med revisionen, det er ikke det vi laver. Hvad er det I gerne vil have, så er det enten 

assistance eller review. 

Eller udvidet gennemgang.  

I min optik, er udvidet gennemgang et tre-hovedet monster som er kommet lidt ind på tværs, det er ikke alle 

som helt forstår det og det ligger så tæt på en revision alligevel så det har ikke meget effekt på prisen.    

Hvilke interessenter vurderer du er de væsentligste til regnskabsklasse B regnskaberne (både mikro- 

virksomhederne og øvrige)? 

1. Kapitalejeren(e) 

2. Det offentlige (SKAT) 

3. Lånegiverne 

Hvilke 5. oplysninger (finansielle som ikke finansielle) mener du at disse interessenter benytter sig mest 

af når de gennemgår en årsrapport fra en klasse B virksomhed.: 

Kapitalejerne.: 

1. Hvad er årets overskud / egenkapitalen  

2. Hvad er skatten, hvad skal der betales? 

3. Udvikling i tallene mellem årene 

 

Det offentlige (SKAT) 

1. Hvordan ser påtegningen ud (er der direkte lovbrud i relation til SKAT) 

2. Jeg tror ikke SKAT har så meget med selve årsrapporten at gøre. 

 

Långivere 

1. Egenkapitalen og dennes størrelse 

2. Påtegningen 

3. Soliditetsgrad (forholdet i balancesammensætning) 

4. Udvikling i tallene mellem årene 

 

Hvordan ville du rangere nytteværdien af de oplysninger.: 

(bankens svar) 1. Revisionspåtegningen 2. Aktiver vs. Passiver (balancesammensætning) 3. Noter og 

hæftelsesforhold (eventual forpligtelser) 4. Balance struktur, lang / kort gæld 5. Ledelsesberetningen 

 

Hvad er din mening om at der bliver indført èt nyt begreb mikrovirksomheder? 

Jeg synes det er fornuftigt, fordi hvis vi stadig sammenligner os med de lande vi omgiver os med, så er vi 

ekstremt regulerede I Danmark på det her segment, i hvert fald hvis vi kigger på revisionspligt, kontra ikke 

revisionspligt. Jeg kan måske undre mig over om man ikke blot kunne benytte sig af de grænser der findes i 

den nuværende internationale lovgivning, men jeg tror regulartorisk, at man politisk ikke vil give så meget 

slip og tage klasse B virksomheder under én kam, selvom det vil give mening, men det er vi ikke klar på i 

Danmark, vi skal have lidt regler. 

Man kan sige, at sammensætningen af virksomhederne i Danmark, er lidt anerledes, da det største 

segment er klasse B virksomhederne. FSR har udtalt, at de mener mikrovirksomhedssegmentet er en 

mulighed for at sparke døren ind og hæve grænserne senere hen i segmentet. Men du er altså positiv 
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overfor det er den udvikling der er?  

Ja    

Mikrovirksomhederne kan undlade en række oplysningskrav.: hvad er revisors holdning til de 

forskellige?.: 

- Oplysninger om anvendt regnskabspraksis (kan de overhovedet erklærer sig på dette, strider det ikke 

imod kontinuitet eller andet arbejde revisor skal udføre?) 

Det kan jeg ikke rigtigt forestille mig, fordi hvis man skal revidere noget, så skal man have en eller andet 

form for referenceramme og sætte det op imod, det er så årsregnskabsloven. Ja, men der er trods alt 

stadigvæk en vis portion rammelov i den hvor der er nogle afvigelser, hvordan vil du så vurdere hvor vi er 

henne. Informationsværdi for læseren også, så ville det give god mening at ridse spillereglerne op (anvendt 

regnskabspraksis).  

Så du vil ikke mene man kan forevige en revision af et regnskab uden anvendt regnskabspraksis? 

Nej, det mener jeg sådan set ikke, det strider imod det retvisende billede.  

- Oplysninger om gæld der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet. 

Jeg er bekendt med ændringen, men jeg synes ikke det flytter så meget, jeg noterede mig dog banken 

benytter dette, det er ret interessant, det er nok ikke den opdeling der bliver brugt mest krudt på 

revisionsmæssigt.  

- Oplysninger om visse særlige poster. (hvad benyttes de typisk til?) 

Det er lidt pudsigt, fordi ekstraordinære poster har været ikke eksisterende siden stort set indførelsen af den 

nugældende årsregnskabslov fra 2001, fordi man kunne gå tilbage og tænke, gad vide om det ikke havde 

noget med den ordinære drift, uanset hvad man nu kom frem til af. Så nu kalder man det bare noget andet, 

ja, så vidt jeg lige har læst mig frem til, så skal det blot benyttes noget mere aktivt, så at sige, hvis man har 

en særlig post til omsætningen, et eller andet man helt usædvanligt har solgt det år, jamen så har man en 

særlig post i omsætningen, det er da interessant. Så hvis der er poster hvor der er krudt i på disse 

transaktioner, så kan det flytte en hel del i en sådan størrelse virksomhed.   

 

Med kendskab til disse lempelser, vurderer du, at der så er noget at sparre hos revisor for dette 

segment? 

Jeg har svært ved at se, at der er det store og spare, hvis vi kigger alene på regnskabsassistance, så kan jeg 

ikke rigtigt se det. Der er ingen tvivl om at år 1 altid er lidt svært, når man skal fastlægge anvendt 

regnskabspraksis, så man er sikker på at man starter rigtigt. Der kan måske være lidt at spare, men 

samtidig bliver man nødt til at sige, hvordan måler vi og hvordan indregner vi, det bliver man nødt til at 

tage stilling til. Lidt det samme har gældt for muligheden for at skjule omsætningen, men man skal stadig 

forholde sig et eller andet sted til omsætningen.  

Så du vurdere ikke der er noget at hente på de her lempelser? 

Nej. Det ville i hvert fald være forsvindende lidt. 
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Regnskabsklasse B virksomheder kan generelt undlade følgende oplysninger.: hvad er din holdning til 

det? 

1. Specifikation af hver kategori af eventualforpligtelser, herunder leasing-, kautions- og 

garantiforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen. I stedet skal der oplyses et samlet beløb for alle 

forpligtelser, der ikke er indregnet i balancen. Samlede sikkerhedsstillelser skal oplyses. (kan det 

modvirke udfordre det retvisende billede?) Der er ingen tvivl om, at jo mere detaljegrad der er, jo mere 

klarsyn for regnskabslæseren. Men der skal stadigvæk gives oplysning om den samlede forpligtelse, det er 

det som flytter noget. 

Men kunne man forestille sig, at der er forskellige risici ved de forskellige grupperinger der har været 

tidligere? 

Jo, det er der da, altså leasing, kaution og garanti, det er da nyttigt at vide hvad det er. Det er jo noget som 

er vurderet ikke behøves indregnet i balancen, så det er noget eventuelt så det er ikke overbevisende, at det 

skal være en forpligtelse. 

Men vel alligevel et stykke oplysning man vurderer, skal være med for at underbygge det retvisende 

billede?  

Ja.  

2. Tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for ledelsen i modervirksomheder eller til disses 

nærtstående parter. 

Det ville være f.eks. anpartshaverlån, men jeg kan ikke se, at det ville være anerledes end hvad det er nu. 

Der er en risiko for, at det bare ryger ned og drukner i mængden. Men hvad værdi giver det, i dag skal det 

oplyses i en særskilt note med rentevilkår og det skal opgives som løn. Jeg tror det vigtigste bliver om det er 

oplyst i revisionserklæringen og om der er sket tilbagebetaling eller ikke.   

3. Ejerandel samt størrelsen af egenkapital og resultat ifølge senest godkendte årsrapport for hver 

datter- og associeret virksomhed. 

Det er bare med til at kaste røgslør ud over hvad er det man har fat i.  

4. Egenkapitalopgørelse 

Hvis virksomhederne kan undgå at oplyse om det, men bankerne efterspørger det, så er vi lige vidt. Så bliver 

det faktisk dyrere for virksomhederne, fordi det er noget der skal bruges tid på om banken eller andre 

interessenter kræver det oplyst, det skal der så bruges krudt på inden. Hvis det kommer på bagkant, så 

kører der så en ny runde revision og en ny erklæring. Der kommer til at køre to runder på et regnskab, det 

bliver det ikke billigere af. 

5. Ledelsespåtegning under visse forudsætninger, hvis virksomhedens ledelse på tidspunktet for 

årsrapportens godkendelse alene består af ét ledelsesmedlem.  

Jeg kunne godt forestille mig, at der er større virksomheder som har denne konstruktion hvor der bare er en 

direktør, om det så samtidig er kapitalejeren kan også tænkes. Jeg har svært ved at forestille mig, at have 

en rolle som revisor på det der, hvis f.eks. ledelsen ikke vil skrive under på det? Det er ikke mig som aflægger 

regnskabet, det er ledelsen, så hvordan ville vi så få tydeliggjort, at det er denne opdeling uden ledelsen selv 

vil skrive under. Så er vi ovre i noget ledelsens regnskabserklæring som de så skal afgive, og samtidig 

forholde os til, hvordan ser offentligheden den? – er det den jeg skal hive frem nede i byretten hvis det hele 

ramler og sige, se I kan se han har skrevet på det. Siden ledelsespåtegning vises offentligt og ledelsens 

regnskabserklæring ikke gør, så vil jeg vurdere, at den står stærkere. Men kan også vende den om og spørge 
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sig selv, hvad står der i ledelsespåtegningen, det er jo ”bare” ledelsen der går ind og bekræfter at 

årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven og mange i det her segment kigger på revisor og siger det er 

jo dig jeg spørger om det er rigtigt. Men signalet om, at ledelsen er med og lægger hånden på kogepladen, 

det synes jeg da er vigtigt. Som alt andet ny lovgivning så skal der tænkes ”hvad gør vi så?”    

Hvordan oplever revisorer det, at nystartede virksomheder kræves revideret af kreditgiverne? 

Under den nu gældende regnskabslov, der føler jeg ikke bankerne er helt med på mulighederne om at 

undlade revision eller ikke revision, så længe de har lån ude. Så hælder de til den nemme løsning og det er at 

der kræves fuld revision. Det betyder i min optik og den rammelovgivning vi har nu i ÅRL, at der er nogle 

muligheder og den sikkerhed de får, får de mere ved at de vi laver er et review eller assistance end det de fik 

ved en revision, altså det tror jeg ikke på, jeg er fortaler for at udnytte de muligheder der er i den 

nugældende ÅRL og for de små regnskabsklasse B virksomheder, at undlade revision i langt højere grad end 

der er i dag. Det har vi selv som revisorer været dårlige til at promovere og tage med. Jeg oplever dog flere 

bankfolk som er sådan traditionelle og siger det er en revision, det skal vi selvfølgelig have, for det er det 

ypperste vi kan få.  Det interessante kunne være at tage dialogen med bankerne om hvad mere risiko 

påtager de sig ved, at det f.eks. er review der bliver foretaget, ved de det. Det er ikke en revisionspåtegning, 

vi har ikke været lige så tæt på og der er selvfølgelig en graduering af sikkerheden i de forskellige 

erklæringer, men det er jo alt det andet de beder om, som du har nævnt tidligere, så vil de gerne have nogle 

yderligere specifikationer på det, de vil have nogle månedsrapporteringer og bare det forhold at der bliver 

lavet en revision, er det en garant for at virksomheden ikke knækker nakken, nej, det er det ikke. 

Men man må vel forvente at revisor erklærer sig efter going concern for de næste 12 måneder?   

Ja, men der er stadigvæk virksomheder som vurderes at være going concern på erklæringstidspunktet og så 

sker der alligevel et eller andet der gør at de knækker halsen. Den første der bliver peget på er revisoren, 

hvad skrev han/hun i erklæringen og hvordan kunne de i deres vildeste fantasi komme til den konklusion at 

det var going concern. Desværre har der været nogle eksempler hvor det er gået galt. Går vi den anden vej 

og fokusere generelt set, hvor mange virksomheder har vi så og vil det give noget ekstra sikkerhed ved at de 

fik revision.  

Så sondringen vil ligge mellem, kan man komme efter revisor i samme grad ved review som ved revision? 

Hvis arbejdet er lavet i henhold til de standarder der er, så kan du stadigvæk komme efter revisor. Så der 

gælder 12 måneders going concern uanset om det er review eller revision mv.  

Tillægsspørgsmål.: 

Er der andre indsatser, du mener myndighederne kunne gøre for at lempe virksomhedernes 

administrative byrder yderligere.? 

Jeg tror det elektroniske puslespil vi sidder med nu med både årsrapport og selvangivelser, 

udbytteblanketter m.fl. for virksomheder i dette segment det forstår de ikke og der er nogle udfordringer 

med at give rådgiver adgang og få data ind og det er meget, meget omstændigt, plus vi har nogle systemer 

der ikke altid spiller helt efter hvordan vi vil. Så har vi en dialog nu med indberetning af tidligere års 

underskud, hvem skal betale for det? Kunder siger, at det er noget lovgiver har besluttet, det skal vi ikke 

betale. Vi kommer fra den anden side og skal bruge tid og ressourcer på at holde dem lidt i hånden på det, 

det bliver en irriterende snak fordi der er ingen som får noget reelt ud af det. Hvis man i stedet kunne gå i 

retning af noget som var smart, enkelt og letforståeligt for en lille virksomhed.  

- Der er virksomhed som skal indberette til Danmarks Statistik, det er lovkrav og de sidder i virksomhederne 
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og siger til revisor, hvordan gør jeg det? – hjælp mig. Og nogen af dem har ringet og sagt til Danmarks 

statistik at de ikke kan indberette det, fordi de skal betale for det, det er de iskolde overfor. For at gøre ondt 

værre så er det mange gange mere detaljerede informationer end dem der oplyses i årsrapporten.  

 

Udvidet gennemgang, er det noget revisorerne ser kunderne efterspørge mere? 

I denne her størrelses klasse, det synes jeg ikke der er. Der er ingen tvivl om, at der er fokus på pris og den 

naturlige forklaring er, hvad kan man gøre for at det ikke er revision og samtidig kigge på prisen? – det 

næste led er jo udvidet gennemgang, men jeg har ikke kunder som kommer til mig og spørger, kunne det 

ikke være noget for mig? – da er det en revisor der skal forklare den mulighed. Nogle gør det mere aktivt, i 

min optik, kunne man lige så godt vælge en revision, der er ikke det store at hente, jeg vil anbefale review 

eller assistance, igen for at der er noget at hænge det op på. Hvis der er en bank som er i den helt anden 

grøft og kræver fuld revision, så er det der dialogen starter. Så der er et eller andet gab.  

 

Hvis du skulle give en procentangivelse af den udvikling der har været siden udvidet gennemgang blev 

indført til hvor mange som har sprunget over? 

Det er svært, det er ikke mange, måske 10 % - jeg har ikke oplevet det som en succes, jeg bliver overrasket 

når jeg ser et regnskabs med udvidet gennemgang, så det er på det niveau.  

Har revisor oplevet, at banken har afvist udvidet gennemgang og krævet revision i stedet? 

Ja, det har jeg, så er vi tilbage til at sige at de vil have en Rolls Royce at køre i. Jeg har som regel dialogen up 

front med bankerne, der skal kigges på interessenterne af regnskabs generelt også og så have den dialog 

hele vejen rundt. Hvis det er virksomheder der lige starter, så igen, gøre sig nogle tanker, hvor er vi henne 

nu. Der er ingen tvivl om, at hvis der skal finansiering på bane, så er bankerne så old school, at der bare skal 

en revision på bordet. Så bankerne er en stop klods for at disse lempelser træder igennem.  

 

Hvilke virksomhedsstørrelser har valgt udvidet gennemgang hos revisorerne og kan man sige noget 

generelt om dem som vælger udvidet gennemgang? 

Jeg har ikke personligt nogen som har valgt udvidet gennemgang.  

 

Er det godt, at der er kommet en måned med til rapportering? UDGÅET??!?! Såfremt det er, hvad synes 

revisorerne så om det? (det må jo betyde mulighed for forøget volumen hos de enkelte 

revisionsselskaber) 

Der er ingen tvivl om, at jo længere periode man kan brede det ud over, jo mere kan du optimere, så er der 

ikke så stort work load som der ellers ville være. Vi ville da gerne have en måned mere, men om det betyder 

noget. Det er som regel altid de samme man sidder med i sidste time, så om det hedder 31/5 eller 30/6 

ændrer nok ikke meget der.  

 

Hvis man filosofere lidt mere over det, kunne man så tænke sig, at nogle af de revisioner som falder 

igennem kvalitetskontrollen kunne være undgået hvis der ikke var samme tidspres? 

Jeg tror aben ligger et helt andet sted, jeg tror mere det er spørgsmål om det kompetence niveau hos de 

revisorer som udfører eller underskriver ikke har udført det arbejde de skulle. Branchen er stadig meget bred 

så jeg tror der stadig er nogen som klipper en tå og skærer en hæl.  
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Bilag 6 – Interview med Morten Kokholm, Credit Analyst DONG 

 
Morten Kokholm, Cand.merc.fir, Credit Analyst, har siddet som regnskabsanalytiker i forskellige 

virksomheder herunder senest DONG på sit tredje år. Har tidligere været 6 år hos Spar Nord som 

erhvervsrådgiver med fokus på investeringstunge kunder. I dag sidder Morten og vurderer virksomheder 

i størrelserne fra enkeltmandsvirksomheder op til børsnoterede virksomheder.  

Opbygning af kendskab til analytikers tilgang til regnskaber (fokus i regnskabsklasse B)  

Hvad ser I på, når I modtager et årsregnskab fra jeres mindre / opstartskunder?(Mikrovirksomheder) 

Hvis vi skal tage det fra enden til anden, så er det første jeg kigger på at se om der er nogen anmærkninger 

fra revisor og om det i det hele taget er et revideret selskab eller det blot er en gennemgang, det betyder 

selvfølgelig lidt, alt andet lige, vægter det mere når det er et revideret regnskab end når det blot er et 

regnskab som ejeren selv har opstillet. Det vi sidder og bruger regnskabet til, det er at finde nogle røde flag 

vi kan hejse fordi det er ud fra et kreditmæssigt synspunkt. Det næste er resultatet i virksomheden, vi starter 

i virkeligheden på bundlinjen og så går man opad for at se om der kan være nogle ting på den anden side af 

driftsresultatet som gør det er negativt, der kan være nogle ekstraordinære omkostninger der kommer ind 

eller på anden vis nogle afskrivninger der gør, at det ser ud til at der er negativt resultat, men driften er 

måske underliggende fin nok. Dernæst også udviklingen i driften. Selve balance siden kigger vi på 

egenkapitalen og soliditetsgraden, det er alfa omega for med en god soliditetsgrad. Selvfølgelig er vi også 

igen afhængige af risikoen på den enkelte modpart, så er vi også længere nede på de enkelte balanceposter 

og kigger på balancesammensætningen og deres finansiering, om der måtte være nogle governance krav til 

den finansiering der er opstillet og om der er oplyst hvordan de opfylder disse krav. Er det ansvarlig 

lånekapital, eller er det primært fremmedkapital. Det vi også godt kan lide at kigge på er nøgletal hvor vi 

tager nettogælden ift. EBITDA, for at se hvordan er renteserviceringsevnen så at sige. Selvfølgelig kommer 

det også an på hvem er det som finansierer, er der et moderselskab der finansiere det, er der en koncern 

eller er det banken der gør det? 

Kan I finde på at gå ud og forespørge andre oplysninger fra leverandører? 

Det er ikke uhørt, at vi godt kan bede om yderligere informationer så som revisionsprotokollat eller lignende 

til at underbygge en udvikling som ikke står beskrevet tydeligt af regnskabet i øvrigt. Det er primært når vi 

kommer op i de noget større selskaber, som udgangspunkt er det offentligt tilgængelige kilder vi bygger 

vores analyser af og til at bakke det op benytter vi rating-bureauer til at komme med deres ratings på 

selskaber. 

Hvilke oplysninger i årsregnskabet anvender I (af både finansielle og ikke finansielle oplysninger) til at 

vurdere en kunde? 

Hvordan ville du rangere nytteværdien af de oplysninger.: 

1. Egenkapitalen (størrelsen) 

2. Årets resultat 

3. Ledelsesberetning (med forbehold for informationsniveauet) 

4. Revisionspåtegningen 

5. Driftsresultatet 
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Har I en anden tilgang til de mindre kunder end de større, hvis ja, hvad er forskellen? (f.eks højere risiko 

hvis konen bogfører) 

Ja, som udgangspunkt har vi forskellige modeller for hvad der mere eller mindre automatisk kan 

kreditgodkendes og det er på de mindre kunder op til en risiko på et eller andet beløb som er defineret ud 

fra vores politikker, og der vil det alt andet lige være de mindre virksomheder som passer ind, fordi det nu 

engang er de mindre virksomheder som bruger strøm og mindre naturgas end de større virksomheder. Vi 

skelner mellem hvad der kan automatisk ”scores” hvor vi egentlig blot smider en masse 

regnskabsinformationer ind i en model og så spytter den et resultat ud, kontra dem vi manuelt sidder og 

vurderer. Men det er de samme principper et langt stykke hen ad vejen.   

Kendskab til holdning hos analytiker omkring det nye begreb ”mikrovirksomheder”.  

Mikrovirksomhederne, har mulighed for at undlade en række notekrav, de noteoplysninger der kan 

undlades er følgende (Der vil enkeltvis spørges ind til hvordan man vil vurdere og se på disse forhold som 

analytiker.) : 

- Oplysninger om anvendt regnskabspraksis. 

Altså, umiddelbart givet min prioritering ovenfor så må jeg være ærlig at indrømme, at det ikke er noget jeg 

bruger meget tid på, selvfølgelig hvis der er bemærkning om ændring af regnskabspraksis, så springer det 

måske nok i øjnene. Jeg bruger ikke de oplysninger så detaljeret på den måde. Vi stoler mere på tallene som 

står og tillægger principperne mindre værdi.  

 

- Oplysninger om gæld der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet. 

Hvis det bare er selve oplysningen der forsvinder, jamen vi laver selv typisk kontrakter som varer op til 4 år, 

så den oplysning er som sådan ikke værdifuld, men jeg går ud fra der stadig vil være en sondring mellem 

kort og lang gæld (1 år eller over). Det vil jeg ikke tage negativt op eller savne. 

- Oplysninger om visse særlige poster. (f.eks nedskrivninger, og tilbageførsel af nedskrivninger mv.) 

- Det ville da klart være en svækkelse, fordi vi sidder og leder efter hullerne i osten, det ville da klart være 

sådan noget som ville springe i øjnene hvis der er oplysninger om det. Man ville måske nok alligevel kunne 

udlede det af balancen, men det er da alt andet lige bedre at få en bemærkning om hvad det vedrører. 

- Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret (som dog genindføres i 

regnskabsklasse B ”ikke mikrovirksomheder”) 

Det tillægger vi ikke nogen vægt.  

 

Kendskab til holdning omkring ændringer generelt for regnskabsklasse B (kun medtaget dem jeg 

forventer er relevante for analytiker) 

Det som bortfalder (generelt for regnskabsklasse B) :  

1. Specifikation af hver kategori af eventualforpligtelser, herunder leasing-, kautions- og 

garantiforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen. I stedet skal der oplyses et samlet beløb for 

alle forpligtelser, der ikke er indregnet i balancen. Samlede sikkerhedsstillelser skal oplyses. 

Der ville jeg sige, igen, det er noget information som man selv har svært ved at korrigere for i 

balancen ved beregning af soliditeten osv. Men det er da klart, hvis du har et selskab hvor du kan se 
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de har nogle garantiforpligtelser overfor andre selskaber i koncernen, så er det da ret væsentligt at 

vide hvis de lige pludseligt hæfter for noget og om det kan hive tæppet væk under dem, det ville jeg 

vurdere er en svækkelse, hvis man ikke har med hvad det er for en type forpligtelse. Jeg ville 

vurdere, at jeg skulle ud og lave et ekstra stykke research hvis beløbet er af en størrelse og karakter 

som er væsentlig i forhold til selskabets egenkapital og soliditet.  

  

2. Tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for ledelsen i modervirksomheder eller til disses 

nærtstående parter. 

Som det er i dag, er det svært at vide, typisk i sådan en bank konstruktion med de små og 

mellemstore virksomheder, der ville du måske se at ejeren kautionere personligt overfor gælden 

også, men den information har du ikke oplyst direkte i regnskabet i dag. Selvfølgelig er det da rart 

nok at vide hvad der måtte være at tilgodehavender og sikkerhedsstillelser for ledelsen, men det gør 

ikke min hverdag nemmere eller svære.  

 

3. Ejerandel samt størrelsen af egenkapital og resultat ifølge senest godkendte årsrapport for hver 

datter- og associeret virksomhed. 

Jeg vil sige, at det er sådan en information som er nice to have ikke need to have. Vi kigger alligevel 

på hele koncernens sammenhæng dvs. alle selskaber.  

 

4. Egenkapitalopgørelse. 

Det ville selvfølgelig være negativt, hvis det samtidig betyder, at man fjerner den information der 

måtte eventuelt ligge, hvis man samtidig fjerner den information, hvis f.eks. selskabet tjener en 

million, men deres egenkapital falder med to millioner, den information om f.eks. en negativ 

renteswap eller des.lign. hvis du ikke kan udlede egenkapitalen direkte ud fra resultatopgørelsen, så 

ville det selvfølgelig være kritisk, det ville være en svækkelse og hvis det er ren regnskabsklasse B, så 

måtte være helt op til 89 mio. i omsætning, så vil det være en klar svækkelse.  

 

5. Ledelsespåtegning under visse forudsætninger, hvis virksomhedens ledelse på tidspunktet for 

årsrapportens godkendelse alene består af et ledelsesmedlem. 

Jeg ville alt andet lige synes det var værre hvis revisor ikke skulle, så vi er tilbage til hvad er værdien 

af at have et revideret regnskab, så ledelsespåtegningen ser jeg ikke nødvendigvis som kritisk, hvis 

revisor godkender regnskabet, så er jeg mere tryg ved det (nok tryg ved det). Men måske der er tale 

om min generelle fordom om at ledelses skal selvfølgelig skrive under på regnskabet. Jeg ville stadig 

lægge vægten på vores analyser uanset ledelsespåtegning eller ej.  

Generelle holdninger fra analytiker 

Er der idag nogle noter eller andre oplysninger I føler der mangler i de små virksomheder i 

regnskabsklasse B? Det man måske ser på de lidt større virksomheder, er en uddybning af f.eks. 

gældssammensætningen, altså forfaldne på gælden, så snart du kommer over i den lange gæld, så kan det 

være værdifuld information om det er noget der skal refinansieres om 4 år eller 14 år, så information om 

løbetiden på finansieringen de har kunne bidrage til vores generelle analyser. Jeg vil sige, f.eks. posten 

øvrigt gæld (anden gæld) det er jo tit nogle forpligtelser i form af feriepenge og andre forpligtelser mod det 

offentlige, men der kan jo også ligge alt muligt andet som du ville kunne få uddybet ved at have en 



132  
 

specifikation. Øvrigt gæld kan være en betydelig del af gælden, den ligger typisk som lang gæld. Jeg har set 

en del eksempler hvor der er en eller anden uoverensstemmelse med en eller anden leverandør, hvor vi 

tænker det kan da være kritisk, hvor man ikke selv er 100 % objektiv i vurderingen af sådan et krav.   

 

Ledelsesberetningen vil komme mere i spil igen, er det noget der tillægges værdi? (med tanke på, 

væsentlige aktiviteter kan ikke længere oplyses i en note, men i ledelsesberetningen – kan dog 

undtagelsesvis nævnes i note, men så vil det omfattes en eventuel revision) 

Det er noget vi tillægger værdi, det er da væsentligt at vide f.eks. i nogle tilfælde kan du måske godt synes 

det er negativt, at de har øget omsætning men deres omkostninger er steget endnu mere, hvis det så er en 

information om de har brugt året til at investere kraftigt i maskiner osv. som man måske kan se ud af 

balancesummer. Det er alt andet lige sjovere, at læse de større virksomheders beretning. Det må være en 

opvejning mellem konkurrence og detaljegrad. 

Mikrovirksomhederne vil kunne fravælge revision helt eller også benytte sig af enten review eller udvidet 

gennemgang, Hvis virksomheder vælger at benytte sig af de lempede krav til oplysninger, ville det 

afstedkomme krav om udvidet gennemgang eller revision såfremt virksomheder står fast ved at undlade 

at oplyse om ting? (alternativt vil analytiker så skrue på prisen / tilbyde et dyrere produkt) 

 

Stiger tilliden til årsrapporten parallelt med størrelsen af virksomheden? (hvis man skal rangere 

regnskabsklasse A – D virksomheder, hvor er tilliden størst? 

Ja, det vil jeg sige absolut, det gør den, igen fordi der alt andet lige er mere information i en større 

virksomheds regnskab end en mindre virksomheds. Så er der også elementet i at det oftest er mere 

professionelle personer som sidder og håndtere regnskaberne i de større virksomheder. 

Vil analytiker vurdere, at der med den nye årsregnskabslov og øvrige tiltag, så som udvidet gennemgang, 

at der skal gøres et større stykke arbejde fra analytikers side for at minimere risikoen på små 

virksomheder generelt? Det vil det selvfølgelig nok til en vis grad, men vi har også lidt en portefølje 

betragtning i vores vurderinger af de mindre virksomheder, hvor vi har nogle relativt forsimplede krav til 

virksomhederne også især vores eksisterende kunder, hvor vi i virkeligheden også kigger på betalingshistorik 

overfor os som på hvorvidt det lige hedder 100.000 i overskud eller underskud. Så længe de betaler os til 

tiden, så er vi godt tilfredse. Vi har ikke nogle tabsprocenter vi sveder over i dag. Vi har tusindevis af 

selskaber, så vi kører en scoringsmodel indover og det rammer typisk de små virksomheder, op til et vist 

niveau kan de ikke godkendes til et vis antal i omsætning, det er så klart, at Novo Nordisk f.eks. ikke kan 

nøjes med at få automatisk godkendt 5 mio. i årlig omsætning, så det ville blive til en manuel vurdering. Der 

kan selvfølgelig også være tilfælde hvor de mindre virksomheder kræver en manual approach, og set i det 

lys, der er det da mindre positivt, at der er færre informationer i regnskabet.    

 

 

 


