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Abstract  

This thesis investigates mistakes in annual reports without assistance from an 

auditor as well as the XBRL controls the Danish Business Authorities have 

implemented when reporting the annual report. The investigation is based on the 

option to opt out of using an auditor which in returns create demands for the 

management in the form of knowledge of legislations regarding the annual report. 

The thesis will end with suggestions to the Danish Business Authorities based on 

the study.  

 

Before 2012 the Danish Business Authorities only way to go through and ensure 

the annual report is correct would be through manual review of the annual report. 

This changed in 2012 when the XBRL format was implemented, the 

implementations meant that know the Danish Business Authorities had the option 

to sort the received data as well as set up a number of control elements that 

ensures these elements of the annual report is correct. 

 

In regards to this a qualitative study began looking through 400 annual reports, 

reported in 2017 began. For the study 11 elements of the annual report was 

chosen as the elements that would be looked for in the study as well as how well it 

was handled in the annual reports. The study concluded that the average annual 

report had 2,07 mistakes, based on the 11 control elements. There were a total of 

828 mistakes reported and at least 1 mistake or more in 85 % of the annual 

reports. 

 

This study proved the initial hypothesis, where it was expected that annual reports 

without assistance of an auditor would be filled with flaws, though not stating 

whether or not annual reports with the assistance of an auditor has less flaws. This 

lead to a series of suggestions for the Danish Business Authorities.  

 

It is concluded that especially 4 suggestions would have a big impact as well as 

reasonable to implement, these 4 suggestions are for the following elements in the 

annual report, information on the average number of full time employees, 

accounting policies, information on conditions for opt-out of audit is considered 
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complied with and a new solutions regarding default account plan. It is concluded 

that the measurable effect of the implementation would minimize the amount of 

flaws in the annual report with 49,76 %. This is based on the results from the 

qualitative study that was performed.  
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1. Indledning 

Danske selskaber har siden 2006 haft mulighed for at fravælge revision1. 

Selskaberne har i stigende grad benyttet denne mulighed og fravalgt revision, se 

figur 1. Fravalg af revision medfører ikke nødvendigvis fravalg af revisor, ved 

fravalg af revision er det fortsat muligt at anvende en revisor med en assistance 

erklæring. En revisor giver ikke sikkerhed på et regnskab med assistance 

erklæring, men erklærer blot at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. I figur 2 kan det ses at 85.073 selskaber har anvendt en 

revisor i 2017, som har afgivet en assistance erklæring og at 50.221 selskaber ikke 

har haft en revisor erklæring på regnskabet. Fordelen ved de lempede 

revisionskrav er særligt at den administrative byrde for mindre selskaber bliver 

formindsket da de ikke har behov for at betale en revisor for at afgive en erklæring 

på årsrapporten. Ulempen ved de lempede revisionskrav er særligt at revisor ikke 

skal gennemgå regnskabet, ledelsen får dermed ikke hjælp til at sikre regnskabet 

bliver indberettet korrekt i henhold til årsregnskabsloven. Selskabets ledelse får 

ligeledes ikke hjælp til at sikre værdiansættelsen af regnskabsposterne.  

 

Erhvervsstyrelsen introducerede i 2012 indberetning af regnskaber i XBRL format2. 

XBRL er det internationale sprog til kommunikation af finansielle data, og bliver 

udviklet af XBRL International i samarbejde med revisorer. Indførelsen af XBRL 

har medført at Erhvervsstyrelsen har haft mulighed for at indføre kontrol af 

regnskaber i meget større grad end hvad der tidligere har været muligt. Før XBRL 

indberetning blev indført var det alene muligt at kontrollere regnskaber ved manuel 

udvælgelse. Erhvervsstyrelsen har derfor i forbindelse med indførsel af XBRL 

indberetning oprettet en række regler, som systemet skal kontrollere i forbindelse 

med indberetningen af regnskabet. Kontrollerne er opbygget således at nogle vil 

medføre regnskabet ikke kan indberettes før forholdet er berigtiget og andre vil 

alene afgive en oplysning om at systemet har set et forhold der kan være i 

uoverensstemmelse med lovgivning eller øvrige registeret forhold.  

 
 

 

 

                                                
1 https://indberet.virk.dk/hvad-er-reglerne-for-fravaelgelse-af-revision 
2https://www.bdo.dk/getmedia/0091faf8-c65c-46da-90ad-b47a0684170f/digitale-
regnskaber-xbrl-2012.pdf.aspx 
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Figur 1 - Udvikling i antallet af selskaber der har fravalgt revision3 

 
 

Figur 2 - Typer af revisor erklæring på regnskaber4 

 

 

Virksomhedsopstart og iværksætteri har været stort fokus i samfundet, hvilket har 

medført at der også har været større fokus på at stifte selskaber og påbegynde 

iværksætteriet i den nyoprettede virksomhed. I forbindelse hermed blev IVS 

selskabsformen indført i 20145, kapitalkravet i et iværksætterselskab er blot én 

krone, hvilket medfører at det er bredt tilgængeligt for alle der er interesseret i at 

starte et selskab og påbegynde virksomhedsdrift. Ved indførsel af IVS 

selskabsformen blev kapitalkravet i anpartsselskaber nedsat til 50.000 kr. 

 

De lempede administrative krav og de lempede kapitalkrav har medført at det har 

været væsentligt nemmere at komme i gang med selskaberne, men har samtidigt 

                                                
3 jf. bilag FINAL_AnmÃ¦rkningsanalyse 2018 (1) 
4 jf. bilag FINAL_AnmÃ¦rkningsanalyse 2018 (1) 
5 https://erhvervsstyrelsen.dk/nu-er-det-muligt-stifte-et-ivaerksaetterselskab 
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forhøjet kravene til ledelsen for at sikre lovkravene og regnskab kravene 

overholdes.  

2. Problemstilling 

Da selskaber i højere grad fravælger revisor og som følge heraf stilles der større 

krav til ledelsen i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskaberne. I forlængelse 

af dette finder vi det interessant at undersøge hvorledes ledelserne har håndteret 

aflæggelsen af årsregnskaberne uden brug af en revisor, via selskabernes XBRL 

indberetning til Erhvervsstyrelsen. 

 

Vi har en formodning om at årsregnskaberne aflagt af ledelsen uden bistand fra 

revisor må have en stor fejlmargin. Vi finder det hensigtsmæssigt at undersøge om 

denne formodning er korrekt. 

 

Vi er bekendt med at Erhvervsstyrelsen har etableret en række programmerede 

kontroller med henblik på at minimere fejl mulighederne i forbindelse med 

selskabernes XBRL indberetning. Hvorfor vi også finder det hensigtsmæssigt at 

beskrive omfanget af Erhvervsstyrelsens kontroller. 

 

Vi har vilkårligt udvalgt 400 årsregnskaber som er XBRL indberettet i 2017 uden 

erklæring fra revisor med henblik på indikation af fejlmargin i årsrapporterne. For at 

minimere omfanget af vores undersøgelser så har vi valgt at undersøge 11 

konkrete forhold, som er muligt for os at kontrollere ved en skrivebords 

gennemgang.   

 

Vi vil foretage en analyse på baggrund af stikprøven for at undersøge om den 

oprindelige formodning om stor fejlmargin på årsregnskaber uden bistand fra 

revisor er korrekt. Resultatet vil ligeledes blive sammenlignet med lignende studier 

for at kontrollere om den udvalgte population er tilstrækkelig til at danne grund for 

løsningsforslag.  

 

Vi vil på baggrund af stikprøveanalysen foretage en række anbefalinger der kan 

forbedre kontrolmiljøet omkring årsrapporter og mindske fejl i regnskaber. Der vil 

alene blive afgivet løsningsforslag der vil afhjælpe de 11 kontrollerede punkter 

udvalgt i stikprøveanalysen. 
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Slutteligt vil vi afgive en konklusion om resultatet på stikprøven samt konklusion på 

de afgivne løsningsforslag.  

3. Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling vil dette studie besvare følgende 

spørgsmål: 

 

Hvor mange fejl er der i regnskaber uden bistand fra revisor på baggrund af 

11 udvalgte kontrolpunkter inden for den udvalgte population og hvilke IT 

løsninger kan implementeres for at minimere fejl inden for disse 11 

kontrolpunkter? 

 

For bedst at kunne belyse ovenstående problemformulering arbejdes der ud fra 

følgende arbejdsspørgsmål:  

 

● Hvor mange gennemsnitlige fejl er der i regnskaber ud fra de 11 udvalgte 

kontrolpunkter og hvor stor en fejlmargin er der i regnskaber uden bistand 

fra revisor? 

● Hvilke kontroller har Erhvervsstyrelsen implementeret og har kontrollerne 

den ønskede effekt? 

● Hvilke eventuelle yderligere kontroller kan implementeres for at øge styrken 

af kontrollerne?  

● Diskuter den mulige effektivitet af de fremstillede løsningsforslag, herunder 

implementeringsmuligheder.  

4. Metode 

4.1 Afhandlingsproces 

For så vidt muligt at kunne arbejde struktureret på at besvare 

problemformuleringen, er følgende afhandlingsproces blevet udarbejdet:  

 

Figur 3 - Egen tilvirkning 
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4.2 Valg af paradigme 

Ved skabelse af ny viden, bliver processen styret af paradigmer. Egon C. Guba 

siger om paradigmer at han ikke mener dette skal have en klar definition, for at 

sikre det er muligt at forme paradigmerne efter egen forståelse. Egon C. Guba 

fortsætter dog i artikel og giver følgende definition: “ A basic set of beliefs that 

guides action, whether of the everyday garden variety or action taken in 

connection with a disciplined inquiry”6. Et paradigme kan på baggrund af dette 

anses for at være en virkelighedsopfattelse samt skabelse af ny viden. Der er 

derfor en udefinerbar mængde af paradigmer, da det er den enkeltes opfattelse 

der danner paradigmer. Et paradigme har konsekvenser for hvordan viden skabes, 

Søren Voxted definerer dette til 3 grundlæggende konsekvenser, ontologisk, 

                                                
6 The Alternative Pardigm Dialog, Egon C. Guba - Side 17 



 

 

 

Page 9 of 89 
 

epistemologisk og metodologisk7. Ontologi er studiet om det eksisterende væsen, 

epistemologi er måden hvorpå viden om det eksisterende væsen skabes, 

metodologi er anvendelsen af værktøjer til undersøgelse af det eksisterende 

væsen.  

 

Studiet undersøger fejl i regnskaber der ikke er gennemgået af revisor, ved fejl i 

regnskabet menes her fejl i henhold til årsregnskabsloven. Mængden af fejl i 

regnskaber vil blive baseret på en stikprøve undersøgelse med en udvælgelse af 

elementer fra årsregnskabsloven, som kan undersøges. Studiet vil ligeledes afgive 

et løsningsforslag på baggrund af resultaterne til mulige IT løsninger der kan 

minimere fejl i regnskaber.  

 

Årsregnskabsloven og selskabsloven i sig selv peger i retning af realistisk ontologi, 

da lovgivningen eksisterer uafhængigt af omgivelserne. Stikprøven af 

årsregnskabsloven og selskabsloven peger ligeledes i retning af realistisk ontologi, 

stikprøven undersøger alene om regnskaber overholder reglerne fra 

årsregnskabsloven og selskabsloven. Udvælgelse af elementer i regnskabet der 

skal undersøges i henhold til årsregnskabsloven og selskabsloven er imidlertid 

relativistisk ontologi, da ikke alle elementer i regnskabet bliver undersøgt, men 

alene udvalgte områder. De udvalgte områder er valgt på baggrund af en 

fortolkning, hvor elementerne kan variere på baggrund af fortolkningen. 

Løsningsforslag udarbejdet på baggrund af stikprøven vil ligeledes være 

relativistisk ontologi, dette bliver baseret på fortolkning af resultaterne af 

stikprøven, resultaterne vil kunne variere her på baggrund af fortolkning af 

resultaterne. Ontologien for studiet er dermed opdelt mellem realistisk ontologi og 

relativistisk ontologi, hvor størstedelen af studiet er relativistisk.  

Studiet baserer sig i mindre grad på en objektiv og i større grad på en subjektiv 

epistemologi. Den kvalitative undersøgelse vil være baseret på gældende 

lovgivning, hvilket er objektivt, men egne fortolkninger vil blive brugt til at udvælge 

kontrolpunkter ved gennemgang af fejl i regnskaber. Analysen af stikprøve 

undersøgelsen vil være baseret på egne fortolkninger af resultaterne, ligesom at 

løsningsforslag vil være baseret på egne fortolkninger. Skabelsen af ny viden i 

dette studie er dermed hovedsageligt baseret på subjektiv epistemologi.  

 

                                                
7 Valg der skaber viden : Om samfundsvidenskablige metoder, Søren Voxted - Side 53 
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Metodologien bliver påvirket af ontologien og epistemologien, da den ontologiske 

konsekvens er overvejende relativistisk og den epistemologiske konsekvenser 

overvejende subjektiv medfører det at den metodologiske konsekvens har en 

hermeneutisk tilgang. De værktøjer og den metoden der anvendes til at undersøge 

fejl i regnskaber, en kvalitativ analysestrategi via stikprøve undersøgelse på 

regnskaber. Resultaterne af den kvalitative analyse vil blive kvantificeres og 

fortolket.  

 

Studiets paradigme vil på baggrund af ovenstående konsekvenser blive det 

konstruktivistiske paradigme. Det kommer til udtryk ved at studiet er baseret på 

fortolkninger og holdninger til det opnåede resultater fra den kvalitative 

undersøgelse. Konstruktivismen kommer frem i mindre grad i den kvalitative 

undersøgelse, da det her alene er de udvalgte punkter der er baseret på 

fortolkninger. Konstruktivismen viser sig særligt i analysen af resultaterne fra 

undersøgelsen da denne er baseret på egne fortolkninger og holdninger. Studiet 

erkender i tilknytning til ovenstående at den skabte viden vil være i tæt relation 

forskere, hvilket medfører at anden empiri kan skabes i forbindelse med 

interaktionen ligesom at andre med den samme empiri kan opnå andre 

løsningsforslag. 

 

Studiet tager udgangspunkt i resultater fra den kvalitative analysestrategi i form af 

stikprøve undersøgelse, studiet anvender dermed en induktiv metode. Studiet 

forsøget at afgiver løsningsforslag til problemformuleringen ud fra tendenser fra 

undersøgelsen, hvorved der skabes ny empiri.  

4.3 Analysestrategi 

For at besvare problemformuleringen har studiet anvendt en kvantitativ 

analysestrategi i form at stikprøveundersøgelse af fejl i regnskaber uden revisor 

erklæring. Anvendelsen af den kvantitative analysestrategi kommer særligt til 

udtryk i stikprøveundersøgelsen, hvor der er udvalgt en række områder i 

regnskaberne der bliver kontrolleret, for at se om der er fejl på disse områder. 

Kvantificeringen af resultatet vil medføre der er et statistisk grundlag for fejl i 

regnskaber. Den kvantitative analyse vil give numerisk data der kan anvendes til at 

udlede tendenser, til brug for senere analyse med løsningsforslag baseret på disse 

tendenser.  
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4.3.1 Stikprøve 

Den indledende del af stikprøve undersøglesen har bestået af at udtrække data fra 

XBRL indberetningerne, hvoraf der kunne findes 400 regnskaber uden bistand fra 

revisor. XBRL data gjorde det muligt at udvælge regnskaber uden bistand fra 

revisor. Det var muligt fordi Erhvervsstyrelsen har anvendt tags i årsregnskaberne 

når de bliver indberettet hvilket medfører at bestanddelene i regnskabet nemt kan 

udskilles. Selve gennemgangen af regnskaberne skete dog via PDF filen, da det 

var svært at udlede regnskabsdata på baggrund af de XBRL data der blev 

modtaget i forbindelse med denne stikprøve.  

 

De 400 regnskaber blev opdelt i iværksætterselskaber(IVS), 

anpartsselskaber(ApS) og aktieselskaber(A/S), hvorefter der blev udvalgt 200 

tilfældige IVS’er, 100 ApS’er og 100 A/S’er. Det blev gjort med den formodning om 

at der er flere fejl i IVS regnskaber, med begrundelse i at kapitalbindingen er 

væsentlig mindre, hvorfor det antages at kapitalejere i IVS’er ikke har samme 

engagement da kapitalejerne ikke reelt mister noget hvis det ikke bliver til noget.   

 

Efter udvælgelsen af 400 tilfældige regnskaber, fordelt efter ovenstående, blev der 

foretaget en indledende gennemgang af alle 400 regnskaber, for at skabe et 

overblik over hvordan dette så ud, samt hvordan stikprøven skulle struktureres. 

Ved den indledende gennemgang blev det ligeledes sikret at alle årsregnskaberne 

var fra 2017, og var indberettet via Erhvervsstyrelsens Regnskab 2.0 Basis. Det er 

for studiet vigtigt at alle regnskaberne er indberettet via Regnskab 2.0 Basis, dette 

skyldes at Erhvervsstyrelsens i forvejen implementerede kontroller alene er 

gældende for XBRL indberetninger og ikke for PDF indberetningerne. Selskaber 

kan vælge at indberette de to filer separat, hvilket medfører at der kan være 

uoverensstemmelse mellem PDF og XBRL indberetning. Problemet blev derfor 

undgået ved at sikre alle de gennemgåede PDF’er var indberettet igennem 

Regnskab 2.0 Basis, da Erhvervsstyrelsen her genererer både PDF og XBRL 

indberetning.  

 

Der bliver på baggrund af den indledende undersøgelse udvalgt 11 kontrolpunkter, 

som er fokus ved gennemgang af de 400 regnskaber. Eventuelle øvrige fejl eller 

mangler der bliver set ved gennemgangen vil der ikke blive taget stilling til og det 

vil ej heller blive noteret. Den udledte mængde af fejl vil derfor alene være fejl 

inden for de 11 kontrolpunkter. De 11 kontrolpunkter er udvalgt for at foretage en 
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struktureret og målbar gennemgang af regnskaberne, som skal være med til at 

kvantificere mængden af fejl på en overskuelig måde. Der vil i kontrolpunkterne 

ligeledes blive valgt enkelte kontroller Erhvervsstyrelsen allerede har 

implementeret for at kontrollere effekten af disse kontroller.  

 

Følgende 11 kontroller er udvalgt:  

 

Selskabskapital i regnskab stemmer overens med registreret selskabskapital 

i CVR.  

 

Selskabskapitalen er den bundne kapital i selskaberne. Der er ingen øvre grænse 

for binding af selskabskapital i aktieselskaber og anpartsselskaber, der er dog en 

minimums binding. Anpartsselskaber skal mindst binde 40.000 kr. som 

selskabskapital, dette har tidligere været 50.000 kr., men blev ændret den 9. april 

20198. Aktieselskaber skal mindst binde 400.000 kr., dette har tidligere været 

500.000 kr., men det blev ændret den 1. juli 20189. Kapitalkravene fremgår 

ligeledes af selskabslovens § 4, som er styrende for kapitalselskaber. 

Undersøgelsen er sket inden ændring af kapital for anpartsselskaber, denne 

ændring vil derfor ikke blive medtaget. 

 

Iværksætterselskaber har et krav om selskabskapital på minimum 1 kr. og 

maksimalt 50.000, jf. SEL § 5 nr. 14(LBK nr 1089 af 14/09/2015). 

Iværksætterselskaber er i selskabsloven defineret som anpartsselskaber med en 

selskabskapital på mindre end 50.000 kr., iværksætterselskaber er dog blevet 

afskaffet i mellemtiden10. Eksisterende iværksætterselskaber er ligeledes blevet 

påkrævet at være omregistreret inden 15. april 2021, ellers vil de blive 

tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen.  

 

Det er påkrævet af kapitalselskaber at de skal anmelde selskabskapitalen i 

Erhvervsstyrelsens register i forbindelse med stiftelse, jf. ANBKG § 15. Det 

fremgår ligeledes at anmeldelsesbekendtgørelsens § 18 at ændringer i de 

registrerede forhold skal registreres i Erhvervsstyrelsens systemer.  

 

                                                
8 https://erhvervsstyrelsen.dk/ivser-afskaffes-og-kapitalkravet-apser-nedsaettes 
9 https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L185/fremsaettelsestale.htm  
10 https://erhvervsstyrelsen.dk/ivser-afskaffes-og-kapitalkravet-apser-nedsaettes 
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Kontrollen vil blive udført ved at kontrollere den oplyste selskabskapital i 

regnskabet og sammenholde med den registrerede kapital på CVR.dk for det 

pågældende cvr nummer. Der vil i forbindelse med dette blive set under fanen 

“registreringshistorik” for at sikre der ikke har været kapitalforhøjelse eller 

nedsættelse efter balancedagen. Har selskabet en registreret kapitalændring, vil 

den registrerede selskabskapital på balancedagen være den der bliver 

sammenlignet med.  

 

Erhvervsstyrelsen har en adviserings kontrol på området, kontrollen oplyser derfor 

blot hvis der er en uoverensstemmelse mellem selskabskapitalen i regnskabet og 

den registrerede selskabskapital i Erhvervsstyrelsens register. Kontrollen kan 

dermed ignoreres hvis det ønskes ved indberetning.  

 

Dette kontrolpunkt er valgt ud fra at eventuelle fejl på dette område kan 

undersøges ved en skrivebords undersøgelse, hvilket er nødvendigt for at den kan 

udvælges ved denne undersøgelse. FSR har i en artikel den 27. november 2018 

nævnt at de oplever mange fejl på området, hvilket gør det interessant at 

undersøge om mængden af fejl på området stikprøven vil angive11. 

Erhvervsstyrelsen har en adviserings kontrol på området hvilket gør det 

interessant at undersøge effektiviteten af denne kontrol, for at se om adviserings 

kontroller fungerer efter hensigten. 

  

Der er medtaget udtalelse om fortsat drift, kun i regnskaber der bør omtale 

dette.  

 

Going concern er en af de grundlæggende forudsætninger for 

regnskabsaflæggelse, og er beskrevet i ÅRL § 13 nr. 4. Going concern handler om 

at selskabet har mulighed for mindst at fortsætte driften 12 måneder fra 

balancedagen. Forventer ledelsen at driften af aktiviteten kan fortsætte mindst 12 

måneder fra balancedagen på trods af regnskabstal der tyder på det modsatte, 

skal forudsætningerne for dette beskrives i regnskabet, både i noten og i 

ledelsesberetningen12. Såfremt ledelsen ikke forventer at aktiviteten kan fortsætte 

                                                
11http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aars
regnskabsloven/Fortsat%20mange%20fejl%20og%20mangler%20i%20aarsrapporter_271
118  
12 https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/den-
regnskabsmaessige-going-concern-vurdering 
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12 måneder fra balancedagen skal selskabets aktiver optages til 

realisationsværdi(salgsværdi).  

 

Selskabets ledelse har en forpligtelse over for selskabet for at sørge for at 

selskabets kapitalberedskab er forsvarligt, dette er gældende både for direktionen 

og for bestyrelsen. Det betyder at det ikke er nok at vurdere den fortsatte drift i 

forbindelse med regnskabet, ledelsen har en løbende forpligtelse til at sikre at 

kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, således nuværende og fremtidige 

forpligtelser kan afvikles som de forfalder til betaling13. I de fleste tilfælde med 

going concern er der desuden kapitaltab, ledelsen har her et ansvar for at sikre 

generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter det konstateres at mere end 

halvdelen af selskabskapitalen er gået tabt. Det på generalforsamlingen diskuteres 

hvilke tiltag der skal tages for at sikre reetablering af den tabte selskabskapital14.  

 

Det kan ved en skrivebords gennemgang af going concern ikke garanteres at der 

er tale om en fejl, da forudsætningerne for regnskabet samt regnskabstallene ikke 

er kendt. For at strukturere vurdering af fejl på området er det vurderet om 

følgende formel er positiv eller negativ: Kortfristede aktiver + årets resultat - 

kortfristede gældsforpligtelser, giver dette et negativt tal, antages det at der burde 

være omtalt going concern.  

 

Going concern er som nævnt ovenfor en grundlæggende forudsætning for 

regnskabet, hvorfor det er utrolig vigtigt for det retvisende billede i regnskabet at 

der bliver taget stilling til dette. Going concern er udover at være vigtigt et 

kompliceret område, som kan være svært at gennemskue for ikke 

regnskabskyndige, området bliver med den baggrund undersøgt med en antagelse 

om mange fejl.  

 

Oplysning om antallet af heltidsbeskæftigede er medtaget i regnskaber med 

ansatte.  

 

Det fremgår af ÅRL § 68 at virksomheden skal angive det gennemsnitlige antal 

beskæftigede i regnskabsåret. Der fremgår ikke af paragraffen at selskaber uden 

ansatte undtages fra den bestemmelse, alle virksomheder skal derfor oplyse antal 

                                                
13 Selskabslovens § 115 punkt 5, § 116 punkt 5 og § 117, stk. 2.  
14 Selskabslovens § 119.  
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ansatte. Selskaber der opfylder betingelserne for mikro b virksomheder, jf. ÅRL § 

22 a, behøver ikke at oplyse det gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede, jf. ÅRL 

§ 22 b.  

 

Kontrollen kan på baggrund af ovenstående foretages ved en skrivebords 

gennemgang, såfremt bestemmelserne for mikro b ikke er anvendt og antal 

heltidsbeskæftigede ikke er oplyst, vil det blive medtaget som en fejl på området.  

 

Kontrolpunktet er medtaget med en særlig interesse i det gennemsnitlige antal 

heltidsbeskæftigede, fordi dette er relevant ved vurdering om fravalg af revision er 

muligt. Det vurderes derfor at det er vigtigt at denne oplysning medtages i 

regnskabet, med henblik på mulig forebyggelse af overtrædelse af ÅRL § 135, for 

at sikre regnskaber der skal underlægges revision også anvender revisor.  

 

Erhvervsstyrelsen har en adviserings kontrol på området, der vil ligesom med 

kontrolpunkt 1 blive foretaget en evaluering af effektiviteten af adviserings 

kontrollen efter resultatet af undersøgelsen er udarbejdet.  

 

Reserve for iværksætterselskab er korrekt bundet på egenkapitalen. 

 

Det er for iværksætterselskaber et krav at minimum 25 % af virksomhedens 

overskud skal henlægges på regnskabsposten “reserve for iværksætterselskaber” 

indtil selskabskapitalen udgør mindst 40.000 kr., jf. Lov nr. 445 af 13. april 2019 §§ 

4 stk. 8 og 5 stk. 1. Eventuel tidligere bunden reserve kan ikke formindskes med 

underskud, og tidligere underskud kan ikke modregnes i reserven for årets 

overskud. For tidspunktet for udførelsen af undersøgelsen skal det dog noteres at 

kravet var op til 50.000 kr.  

 

Kontrollen bliver udført ved at undersøge om der for IVS’er med et positivt resultat 

er bundet 25 % af overskuddet på reserven, såfremt selskabskapitalen tillagt 

reserven ikke i forvejen udgør 50.000 kr. Har selskabet ikke bundet 25 % af årets 

resultat og eller bundet op til 50.000 kr., vil det blive noteret som en fejl.  

 

Det er interessant at undersøge om selskaberne binder denne del af overskuddet i 

IVS’er, da der er tale om et binding af overskuddet, det medfører at denne del af 

overskuddet ikke kan udloddes som udbytte. Udbytte kan alene udloddes af frie 

reserver, jf. SEL § 180 stk. 2, reserven for IVS’er er en bunden reserve, jf. Lov nr. 
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445 af 13. april 2019 §§ 4 stk. 8. En eventuel fejl på området kan på den baggrund 

medføre at selskabet foretager en ulovlig udlodning af udbytte.  

 

Udover ovenstående har FSR konstateret mange fejl på området ved gennemgang 

af regnskaber, hvilket understøtter at det er interessant at undersøge fejl 

mængden på området og afgive et muligt løsningsforslag.  

 

Reserve for opskrivninger er korrekt bundet på egenkapitalen.  

 

Opskrivninger foretaget på materielle, immaterielle og finansielle anlægsaktiver 

skal i henhold til ÅRL § 41, indregne et beløb svarende til opskrivningen, som en 

reserve på egenkapitalen. I forbindelse med opskrivninger er det et krav i henhold 

til ÅRL § 58, at selskabet skal medtage noteoplysning af værdien foruden 

afskrivningerne, samt udspecificere reserve for opskrivning.  

 

Kontrollen vil ske ved at undersøge om der er foretaget en opskrivning af et 

materielt eller immaterielt anlægsaktiv i regnskabet. Der vil ikke blive undersøgt 

finansielle anlægsaktiver da det forventes at dette vil være kapitalandele indregnet 

til indre værdi. Det er dog ved en skrivebords gennemgang svært opnåeligt at 

undersøge om reserven her er korrekt indregnet. Finansielle anlægsaktiver vil 

derfor ikke blive undersøgt. Såfremt der er medtaget en opskrivning, vil det blive 

undersøgt om der er bundet en reserve på egenkapitalen, samt om der er 

medtaget noteoplysning. Er de to punkter ikke opfyldt vil det blive medtaget som 

fejl. Området kan være svært at kontrollere af den årsag at regnskabet kan have 

en ændring i materielle og immaterielle anlægsaktiver fra sidste år, som kan være 

en tilgang og en opskrivning. Fremgår det ikke af regnskabet at det er en 

opskrivning i resultatopgørelsen eller som noteoplysning, er det muligt der kan 

være fejl på området uden at undersøgelsen kan kontrollere dette ved en 

skrivebords gennemgang.  

 

Kontrolpunktet er medtaget da reserve for opskrivninger er regnskabsmæssigt 

svært område, og det antages at fejlmængden på området er højt da ledelsen ikke 

nødvendigvis har de regnskabsmæssige kompetencer til at behandle det korrekt i 

regnskabet. Kontrolpunktet er udover dette interessant fordi forkert behandling kan 

medføre ulovlig udlodning af udbytte ligesom ved reserve for 

iværksætterselskaber.  
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Alle relevante bestanddele i regnskabet er medtaget. 

 

Årsrapporten har en række bestanddele der skal medtages, jf. ÅRL § 22: 

 

● Ledelsespåtegning 

● Ledelsesberetning 

● Anvendt regnskabspraksis 

● Resultatopgørelse 

● Balance 

● Noter 

 

Ledelsespåtegning kan fravælges i en årsrapport såfremt virksomhedens 

ansvarlige ledelsesorgan kun består af et medlem, jf. ÅRL § 9 a, stk. 1. Såfremt 

ledelsespåtegningen skal der i ledelsesberetning afgives erklæring om hvorvidt 

betingelserne for fravalg af revision er opfyldt og hvis der er indføjet supplerende 

beretninger skal der afgives erklæring om hvorvidt beretningen giver et retvisende 

billede, jf. ÅRL § 9 a, stk. 2.  

 

Ledelsesberetningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af 

virksomhedens væsentligste aktiviteter og redegøre for eventuelle væsentlige 

ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold jf. ÅRL § 76 a. 

Ledelsesberetningen skal ligeledes indeholde oplysning om at ledelsen anser 

betingelserne for fravalg af revision som opfyldt, jf. ÅRL § 10 a. stk. 2. Selskaber 

har muligheden for at opgive informationerne i en note i stedet for en 

ledelsesberetning15. 

 

Hører selskabet dog til regnskabsklassen mikro b, er der elementer der kan 

fravælges. Mikro b virksomheder kan undvære oplysning om anvendt 

regnskabspraksis, oplysning om gæld der forfalder til betaling mere end 5 år efter 

balancedagen, oplysninger om særlige posteringer og oplysninger om antal 

heltidsbeskæftigede, jf. ÅRL § 22 b.  

 

Kontrollen vil blive udført ved at undersøge om alle de oplistede områder ovenfor 

er medtaget i årsregnskabet, herunder at sikring af at der medtages alle de 

                                                
15 
https://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/Faglig_udviklingsafd/Beierholm_Guide
_til_ny_AArsregnskabslov_web.pdf - Side 128 
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relevante elementer under bestanddelene. Der vil for de enkelte  i forbindelse med 

undersøgelsen blive taget højde for eventuelle undtagelser der medfører at 

selskabet kan undlade bestanddele. Selvom betingelserne er opfyldt vil det blive 

noteret som fejl, hvis ikke der er medtaget de korrekte oplysninger, eksempelvis 

note om anvendelse af reglerne for mikro b virksomheder, som medfølger at 

anvendt regnskabspraksis kan udelades. Kontrol af ledelsesberetning vil ligeledes 

sikres at dette er enten oplyst under ledelsesberetningen eller i noterne. Fejlene 

bliver ikke opdelt på de enkelte punkter, men bliver alene noteret, som en samlet 

fejl på området hvis der er fejl inden for et af områderne.  

 

Det vurderes at være interessant at undersøge om regnskaber mangler 

bestanddele, da de enkelte bestanddele kan være med til at give kontekst til 

regnskabet, samt sikre at regnskabslæsere kan opnå en forståelse af regnskabet. 

Mangler eksempelvis anvendt regnskabspraksis, kendes metoden for indregning 

af posterne i både resultatopgørelse og balancen ikke. Da indregning kan ske på 

flere forskellige måder for flere forskellige regnskabsposter er det relevant at vide 

hvordan posten er indregnet.  

 

Der er medtaget noteoplysning om aktionærlån når regnskabsposten 

“Tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse” er medtaget i 

regnskabet. 

 

Har selskabet givet lån til selskabets ledelse eller kapitalejere skal dette indregnes 

i posten tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse under aktiver. Såfremt 

der er et lån til selskabets ledelse eller kapitalejer skal der medtages 

noteoplysning. I noten skal oplyses om de væsentligste vilkår, herunder rentefod, 

afdrag og eventuelle afdrag, jf. ÅRL § 73.  

 

Kontrollen vil blive udført ved at se om der er medtaget note oplysning når 

regnskabsposten fremgår i aktiverne. Er der ikke medtaget noteoplysning i de 

regnskaber hvor posten er udfyldt, vil det blive noteret som en fejl i regnskabet. 

Der vil ikke blive taget stilling til om lånet er lovligt i efter selskabslovens regler.  

 

Aktionær- og ledelseslån er et området der typisk er meget omdiskuteret. Der er 

lavet mange studier omkring særligt ulovlige aktionærlån, herunder behandling og 

reparation af dette både skattemæssigt og selskabsretligt. I den forbindelse 
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vurderes det at være interessant at undersøge hvor mange fejl der er på den 

regnskabsmæssige behandling af posten.  

 

Anvendt regnskabspraksis er medtaget og er korrekt.  

 

Årsregnskabet skal indeholde anvendt regnskabspraksis for alle regnskabets 

poster, jf. ÅRL §§ 17 og 18. De generelle regler for anvendt regnskabspraksis 

fremgår af ÅRL § 53, det fremgår her at redegørelsen mindst skal indeholde:  

 

“1)Indregningsmetoderne og målegrundlag for aktiver og forpligtelser, herunder 

om, hvorvidt renter indregnes i kostprisen, og efter hvilke metoder og grundlag der 

foretages op-, ned- og afskrivninger samt op- og nedreguleringer. Herunder skal 

nævnes: 

a) De værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved 

opgørelsen af dagsværdien, når aktiver eller forpligtelser måles til 

dagsværdi, jf. §§ 37-38, og dagsværdien ikke måles på grundlag af 

observationer på et aktivt marked. 

 

b) Afskrivningsmetode, skøn over restværdi og brugstid i forbindelse med 

afskrivning af anlægsaktiver. Afskrivningsperioden for goodwill skal 

begrundes. 

 

c) Metoder for indregning og måling af nettoomsætning, uanset om 

virksomheden undlader at oplyse nettoomsætningen, jf. § 32. 

 

2)Metoderne for omregning fra fremmede valutaer til den valgte monetære enhed. 

 

3) Metoderne efter § 50 for sikring af værdien af aktiver og forpligtelser samt 

metoderne for sikring af aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at 

modtage henholdsvis påtage sig. 

 

4) Indregningsmetoderne og målegrundlag anvendt ved 

virksomhedssammenslutninger. 

 

5) Andelsvirksomheders behandling af efterbetaling fra og tilbagebetaling til 

andelshavere.” 
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Selskaberne kan udover ovenstående regelsæt vælge reglerne for mikro b, hvis de 

overholder kriterierne, jf. ÅRL § 22 b.  

 

Kontrollen af dette område vil ske ved at gennemgå for at sikre den anvendte 

regnskabspraksis har medtaget alle relevante bestanddele i den anvendte 

regnskabspraksis. Såfremt der ikke er medtaget beskrivelse af alle poster i 

regnskabet bliver det noteret som en fejl, er der ikke medtaget oplysning om 

hvilken regnskabsklasse der aflægges regnskab efter og i hvilken valuta bliver 

dette ligeledes noteret som en fejl. Der vil ikke blive taget stilling til selve 

beskrivelsen i den anvendte regnskabspraksis.  

 

Antagelsen for anvendt regnskabspraksis er at der er mange ikke 

regnskabskyndige der har svært ved dette område. Anvendt regnskabspraksis er 

ligeledes et utroligt vigtigt element i regnskabet, da det ligger fundamentet for 

indregningsmetoden for de enkelte poster i regnskabet. Det er derfor interessant at 

se antallet af fejl på dette område.  

 

Medtagelse af oplysninger om betingelser for at undlade revision er 

overholdt.  

 

Selskaber i regnskabsklasse b skal lade deres regnskaber revideres af en revisor, 

jf. ÅRL § 135. Selskaber i regnskabsklasse b har dog mulighed for at fravælge 

revision hvis de to på hinanden følgende år ikke overstiger to af følgende grænser, 

en nettoomsætning på 8 millioner, en balancesum på 4 millioner og et 

gennemsnitligt antal ansatte på 12, jf. ÅRL § 135 stk. 2.  

 

Fravælger selskabet revision skal det ansvarlige ledelsesorgan erklære sig på at 

de er enige i at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt, i 

ledelsespåtegningen, jf. ÅRL § 9 stk. 6. Har selskabet fravalgt ledelsespåtegning 

skal det medtages i ledelsesberetningen i stedet, jf. ÅRL § 9 a stk. 2.  

 

Kontrollen vil blive udført ved at undersøge om selskaberne har medtaget 

oplysning om betingelser for fravalg af revision er medtaget, har selskabet ikke 

medtaget oplysning vil det blive noteret som en fejl. Der vil ikke blive taget stilling 

til om selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision da oplysninger om 

nettoomsætning ikke kan tilgås ved en skrivebords gennemgang.  
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Der er overensstemmelse mellem resultatdisponering og egenkapital 

 

I henhold til ÅRL § 31 skal selskabets ledelses i forlængelse af resultatopgørelse 

tage stilling til disponeringen af årets overskud eller dækning af underskud samt 

forslag til udbytte for regnskabsåret. Resultatdisponeringen er bindeleddet mellem 

resultatopgørelsen og balancen, da det er her årets resultat bliver overført og 

indregnet i egenkapitalen, samt eventuelt udbytte.  

 

Kontrollen vil blive udført ved at undersøge om resultatdisponeringen stemmer 

overens med bevægelserne på egenkapitalen. Der vil i forbindelse med dette taget 

højde for følgende:  

 

● Kapitalforhøjelse 

● Udbytte sidste år udbetalt i året 

● Ekstraordinært udbytte(skal oplyses under resultatdisponering) 

● Øvrige kapitalbevægelser der fremgår af CVR eller af regnskabet 

 

Det vil blive noteret som en fejl, hvis der ikke er overensstemmelse mellem 

resultatdisponeringen og egenkapitalen, korrigeret for ovenstående.  

 

Det er interessant at undersøge om der er overensstemmelse mellem 

resultatdisponeringen og egenkapitalen. Årsagen til at det er interessant er at det 

er bindeleddet mellem resultatopgørelsen og balancen. Når der ikke er en 

sammenhæng mellem resultatopgørelse og balance betyder det at regnskabet helt 

fundamentalt er forkert, da det vil medføre at debet og kredit ikke går op.  

 

 

 

Aktiver og passiver stemmer overens.  

 

Udvælgelsen af dette område sker på baggrund af at Erhvervsstyrelsen har en 

hård kontrol på området. Der er tidligere udvalgt områder med adviserings 

kontroller, der vil give en formodning om effektiviteten af disse kontroller. 

Erhvervsstyrelsens hårde kontroller giver ikke adgang til at indberette regnskabet. 

Området er på den baggrund udvalgt for at undersøge om der kan findes en fejl på 

området, såfremt der ikke findes fejl formodes de hårde kontroller at fungere.   
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De 11 kontrolpunkter er udvalgt baseret på forhold der kan kontrolleres i henhold til 

gældende lovgivning eller Erhvervsstyrelsen har implementeret kontrol på 

området. Stikprøven sker ved en skrivebords gennemgang, ovenstående 

kontrolpunkter er derfor udvalgt med henblik på muligheden for at kontrollere 

punkterne ved gennemgang af eksterne årsrapporter for selskaberne.  

 

I forbindelse med de 11 kontrolpunkter er udvalgt er der også fravalgt en række af 

mulige kontrolpunkter, fravalgene er beskrevet i nedenstående skema:  

 

Tabel 1 - egen tilvirkning 

Fravalgte område Regulering Begrundelse 

Ændring i 

regnskabspraksis 

ÅRL § 51 For at kontrollere ændring i anvendt 

regnskabspraksis er korrekt behandlet 

vil det være nødvendigt at kigge på 

sidste års regnskabspraksis og 

sammenholde med årets 

regnskabspraksis. På baggrund af 

dette med den tidsmæssige 

begrænsning for øje er dette fravalgt. 

Ændring i skøn  ÅRL § 52 og 54 Det har ikke været muligt at 

kontrollere de regnskabsmæssige 

skøn ved en skrivebords 

gennemgang, området er derfor 

fravalgt.  

Kontrol af indtægts 

indregning af 

kapitalandele til 

kostpris  

ÅRL § 36 og 43 a For at kontrollere dette område vil det 

være nødvendigt at undersøge 

oplysninger fra dattervirksomheder. 

Usikkerheden på området, samt den 

tidsmæssige krævende proces er 

årsagen til dette er fravalgt.  

Kontrol af indtægts 

indregning af 

kapitalandele ved 

indre værdi  

ÅRL § 43 a For at kontrollere dette er det 

nødvendigt at kontrollere 

dattervirksomhedens resultat samt 

egenkapital, denne proces er meget 
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tidskrævende og er derfor fravalgt.  

Kontrol af reserve 

for 

nettoopskrivning 

efter indre værdis 

metode  

ÅRL §43 a stk. 5 For at kontrollere dette er kostprisen 

for dattervirksomheden nødvendig, 

det er ikke pligt at oplyse denne, 

hvorfor at posten ikke er kontrollerbar 

ved skrivebords gennemgang.  

Regnskabsopstillin

gen mangler 

sammenligningstal  

ÅRL § 24 Undersøgelsen har været fokuseret 

på årets tal, frem for sidste års tal, på 

den baggrund har fokus ikke været på 

dette område, og det er derfor 

fravalgt. 

Egenkapitalens 

bestanddele  

ÅRL § 23  Dele af denne post er svær at 

kontrollere, for at sikre alle relevante 

bestanddele er medtaget. På den 

baggrund er dette område fravalgt.  

Formalia i form af 

dato, korrekt navn 

mv. 

 Området er fravalgt, da 

Erhvervsstyrelsen har kontroller på 

området og det antages disse 

opfanger eventuelle fejl her.  

 

4.4 Datainsamlingsmetode og kildekritik 

Studiet er hovedsageligt baseret på primær empiri, store dele af den indsamlede 

data er indsamlet igennem stikprøve undersøgelsen, som er udarbejdet til studiets 

formål. En af fordelene ved primær data er at det er indsamlet med henblik på 

indsamling af empiri til dette studie specifikt. Det har muliggjort at den indsamlede 

data passer til formålet med studiet, hvilket øger gyldigheden af studiet. 

Nødvendigheden for indhentelse af primær data betyder dog at data ikke har 

været let tilgængeligt eller systematiseret. Studiet har derfor været nødt til at bruge 

tid og ressourcer på at indsamle og systematisere data, hvilket er en af ulemperne 

ved anvendelse af primær data.  
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Studiet har udover primær data også anvendt sekundær data. Den sekundære 

data har bestået af love, artikler og rapporter. Der vil i forbindelse med 

udarbejdelsen af studiet blive indhentet sekundær data hvor det er nødvendigt for 

at understøtte pointer studiet prøver at lave, samt validere den primære data 

indhentet i forbindelse med udarbejdelse og systematisering af denne. Der er i 

studiet særligt tre sekundære kilder der går igen, hvilket er FSR, Erhvervsstyrelsen 

og lovgivning. 

FSR er en brancheorganisation, som repræsenterer revisorerne. FSR er derfor 

ikke en objektiv organisation, men derimod en organisation der har revisorernes 

interesse for øje. Rapporter, artikler og lignende der bliver brugt fra FSR vil derfor 

blive medtaget med kendskab om at FSR’s holdninger og fortolkninger kan fremgå 

af artikler og rapporter indhentet fra dem. På trods af FSR’s holdninger og 

fortolkninger vil fremgå, har de en række undersøgelser der er relevante for 

studiet.  

Erhvervsstyrelsen er blevet brugt i stor grad, særligt med henblik på gennemgang 

af deres kontroller og Regnskab 2.0 Basis. Rapporter der beskriver funktionaliteten 

af kontrollerne i forbindelse med indberetning af årsrapporterne, formodes at være 

objektivt beskrevet uden Erhvervsstyrelsens holdninger og fortolkninger er 

medtaget. I forbindelse med udarbejdelse af studiet har der løbende været 

kommunikation med Lise Fode, det må her antages at hun har medtaget egne 

holdninger og fortolkninger på de afgivne svar på spørgsmål.  

Lovgivningen er forholdsvist objektiv, men giver dog anledning til fortolkninger på 

enkelte områder, det er særligt ved vurdering af formuleringer som retvisende 

billede, klarhed, mv. I dette studie er lovgivningen dog medtaget som værende 

objektiv, da lovgivningen er anvendt til udvælgelse af kontrolpunkter ved 

gennemgang af regnskaberne.  

Øvrige sekundære data der er medtaget er vurderet enkeltvis, det er her forsøgt at 

finde så objektiv data, som muligt. For at øge validiteten af studiet er det forsøgt at 

udeholde holdninger og fortolkninger fra sekundær data.    

4.5 Kvalitetsvurdering  

Studiet forsøger at opnå høj kvalitet, den høje kvalitet kan opnås gennem en høj 

validitet og høj reliabilitet. Validitet er hvorvidt man kan stole på resultaterne og 

hvorvidt de er gyldige, hvorimod reliabilitet omhandler hvorvidt en anden person 
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kan opnå samme resultat med samme datasæt og problem. For bedst muligt at 

kunne vurdere reliabiliteten og validiteten i opgaven opdeles afsnittet i henholdsvis 

stikprøven og løsningsforslag.  

4.5.1 Stikprøve 

Stikprøven er den kvantitative andel af studiet, og også den mest objektive andel 

af studiet. Dog som det bliver nævnt i afsnit 4.2, er udvælgelsen af kontrolpunkter 

ikke objektiv. Reliabiliteten for udvælgelse af kontrolpunkter er derfor lav, da andre 

personer kunne lægge vægt på andre kontrolpunkter de vurderer at være vigtige. 

Antallet at kontrolpunkter vil ligeledes kunne variere, afhængigt af hvad den 

pågældende person vurderer er nødvendigt. Validiteten af kontrolpunkterne er dog 

stadig høj, kontrolpunkterne er stadig gyldige og til stole på, uafhængigt af lav 

reliabilitet.  

 

Gennemgang af selve stikprøven må vurderes at have høj reliabilitet og validitet. 

Bliver en vilkårlig person givet de samme 11 kontrolpunkter og bedt om at 

gennemgå 400 regnskaber vurderes det at denne person vil nå frem til de samme 

resultater. Vurderingen af dette er at kontrolpunkterne er baseret på lovgivningen 

og kan kontrolleres objektiv, da der ikke er medtaget eventuelle vurderingssager. 

Stikprøven har en stikprøvestørrelse på 400 regnskaber, hvilket er mindre end 1 % 

af regnskaberne uden erklæring i 2017. Stikprøve størrelsen set i forhold til den 

samlede population er derfor lille. Antagelsen der ligger til grund for udvælgelsen 

af 400 regnskaber er at resultatet procentuelt ikke vil ændres ved gennemgang af 

mere end 400 regnskaber, hvilket medfølger at der kan udledes en generel tendes. 

For at underbygge antagelsen vil der blive indhentet data fra studier der ligeledes 

undersøger fejl i regnskaber for at sammenligne resultater. Validiteten af 

stikprøven vurderes på baggrund af dette at være høj, da gyldigheden og tilliden til 

resultatet er høj trods af en lille udvalgt population set i forhold til den samlede 

population.  

 

4.5.2 Løsningsforslag 

Studiets løsningsforslag vil være baseret på stikprøven, men løsningsforslag er 

ikke objektive og kan variere meget baseret på enkelte fortolkninger og holdninger 

fra den enkelte person. Reliabiliteten set i forhold til løsningsforslagene er derfor 

lav, det forventes ikke at andre personer med samme resultater fra stikprøven 
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nødvendigvis vil nå frem til samme løsningsforslag. Validiteten for 

løsningsforslagene kan være svær at vurdere da det reelt ikke kan måles hvorvidt 

løsningsforslagene vil fungere i praksis. Løsningsforslagene vil blive baseret på 

data med høj validitet, hvilket taler for at validiteten af løsningsforslagene er høj. 

Samlet set må validiteten for løsningsforslagene vurderes at være middel, da 

løsningsforslagene er gyldige, men reelt ikke kan afprøves i praksis.   
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5. Baggrundsafsnit  

Baggrundsafsnittet er udarbejdet med henblik på at belyse relevant 

baggrundsviden for relevante bestemmelser for årsregnskaber der vil blive brugt 

løbende i studiet. Baggrundsafsnittet vil ligeledes belyse bestemmelser der er trådt 

i kraft efter stikprøveundersøgelsen er blevet gennemført. Efterfølgende 

bestemmelser er medtaget for at evaluere på de afgivne løsningsforslag på 

baggrund af den stikprøveundersølgese der er foretaget, herunder om de givne 

løsningsforslag fortsat er relevante.  

5.1 Fravalg af revision 

Som tidligere beskrevet, blev muligheden for fravalg af revision indført i 2006. 

Virksomheder med en omsætning på under 3 mio. fik muligheden for at fravælge 

revision.16 Fravalg af revision kan medføre at selskabet modtager bistand fra 

revisor i form af assistance erklæring eller at selskabet ikke modtager bistand fra 

revisor. I 2006 var der 12 virksomheder der valgte at benytte denne mulighed. Der 

er siden 2006 blevet ændret ved kriterierne for at man kan fravælge revision. Den 

sidste gang det blev ændret var i 2013. I dag er reglen for fravælgelse at, hvis en 

virksomhed i to regnskabsår i træk, ikke overskrider to af følgende tre størrelser på 

balancedagen:17  

-        En balancesum på 4 mio. kr. 

-        En nettoomsætning på 8 mio. kr. 

-        Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af 

regnskabsåret. 

Muligheden for fravalg samt ændringerne hertil, har medvirket til en markant 

stigning i antallet af virksomheder som fravælger revision set over perioden fra 

2006 til 2016. I 2016 var antallet steget fra 12 til 112.522 virksomheder som kun 

havde en assistanceerklæring fra revisor eller ingen erklæring, af de virksomheder 

havde 39.950 slet ingen erklæring18. I 2017 er antallet af virksomheder der har 

                                                
16https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2017-

pressemeddelelser/112000%20virksomheder%20har%20fravalgt%20revision 

17https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision  
18https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2017-
pressemeddelelser/112000%20virksomheder%20har%20fravalgt%20revision 
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fravalgt revision steget til 135.294 virksomheder, af de virksomheder havde 50.221 

virksomheder ingen erklæring fra revisor, hvilket er en stigning på 20 % fra 2016.   

Dette har skabt store debatter, både positive og negative. Brancheorganisationen 

FSR har omtalt dette mange gange i årenes løb. 

FSR har lavet diverse undersøgelser for at forklare hvorfor virksomheder ikke skal 

fravælge revision. Den 12/12-17 udgav de en artikel som viste, at i de regnskaber 

som en revisor har revideret er der rettet væsentlige fejl i 6 ud af 10 regnskaber19. 

Dette sætter spørgsmålstegn ved de regnskaber som ikke har en revisorerklæring. 

Ud af alle danske selskaber har 45 % en assistanceerklæring eller slet ingen. Her 

skønnes det, at der vil være fejl imellem 11.239  og 19.499 af regnskaberne. 

FSR har også udgivet en anden artikel som drejer sig om konsekvenserne ved 

fravalg af revision. Selve artiklen koncentrerer sig om at selvom virksomheden 

sparer penge ved ikke at benytte sig af en revisor til sit regnskab, så kan man på 

den lange bane tabe meget mere20. 

Det drejer sig om troværdigheden, da banker og kreditorer virksomheden benytter, 

ikke giver dit regnskab samme troværdighed som hvis der er en revisorerklæring 

på. Derfor rådes man til, at som minimum at få en assistanceerklæring af en 

revisor, for selvom revisor ikke giver nogen grad af sikkerhed på erklæringen, vil 

de ikke underskrive et forkert regnskab. Dog vil bankerne tit forlange højere grad 

sikkerhed, hvis man skal optage lån hos dem. 

5.2 XBRL indberetning 

Erhvervsstyrelsen vedtog i 2008 at alle selskaber inden for 3 år skulle indberette 

årsrapporter digitalt, som tidligere nævnt21. Den digitale indberetningspligt 

medfører at selskaberne skal indberette årsrapporterne i XBRL format. XBRL 

formatet tillader Erhvervsstyrelsen at sortere i de modtagne data, hvilket ikke 

tidligere har været muligt. Før XBRL formatet var det alene muligt at kontrollere 

regnskaberne ved manuel kontrol, hvorimod det nu er muligt for Erhvervsstyrelsen 

                                                
19https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2017-
pressemeddelelser/Revisor%20retter%20fejl%20i%20aarsregnskaberne  
20 https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/SMV/Faglige%20notater%20og%20artikler/Fravalg%20af%20revision  
21 
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aa
rsregnskabsloven/Krav%20om%20digitale%20rgnskaber 
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at have kontroller for regnskabsposter, regnskabsoplysninger mv. ved indberetning 

af regnskabet.  

I forlængelse af selskaberne har mulighed for at fravælge revision, gør XBRL 

indberetningerne det muligt for Erhvervsstyrelsen at kontrollere regnskaber. 

Erhvervsstyrelsen har mulighed for sortere den modtagne data, hvilket sker ved 

“tags”, som bliver brugt til at opdele de forskellige elementer i regnskabet. Dataene 

kan herefter anvendes til at analysere regnskaber, strømline regnskabs layout, 

sammenligne regnskabstal mv. et overblik over XBRL kan desuden ses i figur 3.  

Figur 4 - hvad er XBRL figur22 

 

XBRL indberetningen kan ske på to måder, selskabet kan vælge selv at stå for 

konvertering af filer og indberettet gennem Erhvervsstyrelsens system Regnskab 

2.0 Special. Det er typisk revisorer eller andre regnskabskyndige der indberetter 

via denne service da det giver mulighed for at indberette en årsrapport med eget 

layout. Det kræver dog at man har de fornødne it programmer til at konvertere filer 

til XBRL. Den anden løsning er igennem Erhvervsstyrelsens system Regnskab 2.0 

Basis, denne løsning opstiller regnskabet i både PDF og XBRL version. Det sker 

ved input af data fra indberetteren, hvorefter systemet samler den modtagne data i 

filer og indberetter dette til Erhvervsstyrelsen. Det er typisk selskaber uden revisor 

der anvender Regnskab 2.0 Basis, da der er tale om et låst layout.  

XBRL indberetningerne har gjort det muligt at undersøge hvilke kontroller 

Erhvervsstyrelsen har implementeret og se effektiviteten af disse kontroller. Der 

kan løbende blive tilføjet nye kontroller samt ske ændringer af gamle kontroller, 

hvilket kan sikre at regnskaber har færre fejl. Det medfører at studiet kan afgive 

                                                
22 https://www.bdo.dk/getmedia/0091faf8-c65c-46da-90ad-b47a0684170f/digitale-
regnskaber-xbrl-2012.pdf.aspx 
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forslag til nye kontroller, som kan være med til at sikre Erhvervsstyrelsens 

kontrolmiljø.  

5.3 Afskaffelse af Iværksætterselskaber 

Folketinget vedtog den 9. april 2019 at afskaffe iværksætterselskaber, i forvejen 

eksisterende iværksætterselskaber skal senest omregistreres eller opløses inden 

for 2 år. Loven trådte i kraft den 15. april 2019, hvorefter det ikke længere var 

muligt at stifte nye iværksætterselskaber23. I forbindelse med afskaffelse af 

iværksætterselskaber blev selskabskapitalen for anpartsselskaber nedsat fra 

50.000 kr. til 40.000 kr.  

 

Iværksætterselskaber bliver afskaffet på baggrund af analyse fra 

Erhvervsstyrelsen af iværksætterselskaber af den 22. september 201924. Analysen 

konstaterer at iværksætterselskaber har bidraget positivt til samfundsøkonomien. 

Dog når analysen frem til at der ville være stiftet samme mængde af virksomheder, 

selv hvis der ikke var mulighed for at stifte iværksætterselskaber. Det ville være 

sket i form af enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber. Analysen vurderer 

på den baggrund at effekten er uændret uanset om der er mulighed for at stifte 

iværksætterselskaber eller ej.  

 

Analysen fra Erhvervsstyrelsen viser at skifterettens omkostninger er steget i 

forbindelse indførslen af IVS fra 32 millioner kr. i 2014 til 46 millioner kr. i 2016. 

Erhvervsstyrelsen konstaterer her at det skyldes en række iværksætterselskaber 

bliver tvangsopløst ved manglende indberetning af årsrapport. 

 

Udover ovenstående konstaterer Erhvervsstyrelsen at iværksætterselskaber står 

for en stor del af potentielle svigsvirksomheder hos skat rent procentuelt, som 

bliver nægtet registrering efter skatte- og afgiftslovgivningen. Erhvervsstyrelsen 

kommer herunder også ind på skatte- og afgiftsrestancer. Det konstateres her at 

iværksætterselskaber har næsten dobbelt så høje skatte- og afgiftsmæssige 

restancer set i forhold til enkeltmandsvirksomheder, dog har anpartsselskaber den 

højeste gennemsnitlige restance.  

 

                                                
23 https://erhvervsstyrelsen.dk/ivser-afskaffes-og-kapitalkravet-apser-nedsaettes 
24 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-
03/analyse_af_ivaerksaetterselskaber.pdf 
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På baggrund af ovenstående analyse er der blevet afgivet lovforslag om ændring 

af selskabsloven, således at iværksætterselskaber afskaffes, hvilket blev vedtaget.  

 

5.4 Mikro B bestemmelser 

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter har selskaber mulighed for at 

anvende bestemmelserne for regnskabsklasse mikro B, jf. ÅRL § 22 a. For at 

kunne anvende bestemmelser for mikro B virksomheder må selskaberne ikke 

overstige 2 af følgende grænser, 2 på hinanden følgende år:  

 

● Balancesum på 2.700.000 kr.  

● Nettoomsætning på 5.400.000 kr.  

● Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 10. 

 

Bestemmelserne er dog ikke gældende for følgende virksomheder uanset om 

ovenstående grænser er overholdt: 

 

● “Virksomheder, der besidder kapitalinteresser i andre virksomheder, og som 

udøver betydelig indflydelse på en eller flere af disse virksomheders 

driftsmæssige og finansielle ledelse. 

● Virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med at anbringe deres 

midler i værdipapirer og fast ejendom eller i andre aktiver alene med det 

formål at fordele investeringsrisikoen og lade deres selskabsdeltagere drage 

økonomisk fordel af resultaterne af forvaltningen af deres aktiver. 

● Virksomheder, der er forbundet med virksomheder omfattet af nr. 2, som 

har fast kapital, såfremt de forbundne virksomheder alene har til formål at 

erhverve fuldt indbetalte kapitalandele, der er udstedt af disse 

investeringsvirksomheder. 

● Virksomheder, der på balancetidspunktet har rettigheder eller forpligtelser 

som følge af indgåede aftaler om afledte finansielle instrumenter.” 

 

Selskaber der har mulighed for at anvende mikro B bestemmelserne for 

regnskabet har en række lempede krav til regnskabsaflæggelsen. Selskaberne har 

følgende lempede krav, jf. ÅRL § 22 b:  

 

● “Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. § 53. 
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● Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter 

balancetidspunktet, jf. § 63. 

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

● Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i 

regnskabsåret, jf. § 68.” 

 

Anvendes mikro B bestemmelserne skal dette oplyses i en note, jf. ÅRL § 22 b, 

stk. 2. 

 

Mikro B bestemmelserne og lempelsen til regnskabs kravene medfører at den 

administrative byrde for de helt små selskaber bliver mindsket, da selskabet kan 

undlade ovenstående oplysninger. Det medfører at ledelsen ikke behøver at sætte 

sig ind i regnskabs kravene vedrørende disse punkter, hvilket for særligt anvendt 

regnskabspraksis kan være behjælpeligt for ledelsen.  
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6. Erhvervsstyrelsens kontroller 

6.1 Tekniske regler 

I forbindelse med indberetning af årsrapporter har Erhvervsstyrelsen 

implementeret nogle tekniske regler, de tekniske regler er hovedsageligt til for at 

sikre Erhvervsstyrelsen kan identificere og modtage årsrapporterne25.  

 

De tekniske regler er opdelt i fire kategorier, hårde regler, tekniske 

regler(almindelige), tekniske regler(metadata) og tekniske regler(CPR-data). Alle 

de tekniske regler bliver kontrolleret til taksonomien oplyst af Erhvervsstyrelsen, 

som skal fremgå af XBRL indberetningen. De hårde regler er de første regler 

Erhvervsstyrelsen forholder sig til, bliver de ikke overholdt accepterer 

Erhvervsstyrelsens system ikke årsrapporten. Tekniske regler(almindelige) 

forholder sig til at data i regnskabet er sammenhængende og tilgængelig for 

regnskabsbrugeren. Tekniske regler(metadata) sikrer at alle de nødvendige 

informationer er til stede for at Erhvervsstyrelsen maskinelt kan modtage og 

behandle den indsendte årsrapport. Tekniske regler(CPR-data) sikrer at der ikke 

fremgår CPR-data i indberetningen af årsrapporten26. 

 

De hårde regler består hovedsageligt af kontroller vedrørende korrekt angivelse af 

CVR-nummer, korrekt angivelse af regnskabsperiode, korrekt angivelse af 

virksomhedstype, sikring af korrekt læsning af dokumenttype og lignende 

kontroller. De hårde regler har dermed til formål at sikre fundamentale oplysninger 

i årsrapporten er korrekte, således at regnskabsaflæggende virksomhed kan 

identificeres korrekt og oplysninger vedrørende virksomheden er korrekte. 

Erhvervsstyrelsen har vurderet at dette er nødvendige oplysninger som skal være 

til stede for at årsrapporten kan accepteres27. 

 

De tekniske regler(almindelige) er til for at sikre sammenhæng, hvilket gøres ved 

at kontrollere at CVR-nummer er korrekt oplyst, at regnskabstype er korrekt oplyst 

                                                
25 Jf. bilag Oversigt over tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
2018_12_v1_6 – S 2 
26 Jf. bilag Oversigt over tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
2018_12_v1_6 – S3 
27 Jf. bilag Oversigt over tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
2018_12_v1_6 – S6- 14  
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f.eks. årsrapport, likvidationsregnskab osv., at datoer er korrekt oplyst, at 

regnskabsperiode er korrekt oplyst, og lignende oplysninger. De tekniske 

regler(almindelige) har nogle regler der gentages fra de hårde regler, med en lille 

udvidelse for at sikre der ikke er fundamentale fejl i oplysninger vedrørende 

virksomheden28. 

 

De tekniske regler(metadata) kontrollerer CVR-nummer, virksomhedstype, 

regnskabsperiode, virksomhedsnavn, dato for generalforsamling og lignede 

informationer for at sikre disse er til stede i årsrapporten. I forhold til de to andre 

kontroller gennemgår mange af de samme kontroller, med en tilføjelse af enkelte 

elementer29. 

 

De tekniske regler(CPR-data) sikrer at CPR-data ikke indgår i årsrapporten til 

identifikation af personer, for at sikre disse oplysninger ikke bliver offentliggjort til 

eventuel tredjemand. CPR-data bliver alene anvendt internt hos 

Erhvervsstyrelsen30. 

6.2 Forretningsregler 

I forbindelse med indsendelse af årsregnskaber har Erhvervsstyrelsen en række 

kontroller, som har til formål at sikre udvalgte regler fra årsregnskabsloven, 

selskabsloven samt diverse bekendtgørelser bliver overholdt. Erhvervsstyrelsen 

kalder disse kontroller for forretningsregler. Erhvervsstyrelsen har opdelt 

kontrollerne i følgende kontrol kategorier, forretningsregler generelt, 

forretningsregler vedrørende fritagelsesansøgninger, forretningsregler vedrørende 

undtagelseserklæringer og forretningsregler ved brug af machine learning31. 

 

Forretningsreglerne er inddelt i forskellige faser, Erhvervsstyrelsen har en ambition 

om at præsentere alle fejl deres system kan identificere så tidligt, som muligt. 

Systemet har dog nogle logiske begrænsninger, hvilket betyder valideringen af fejl 

skal ske i faser. Alle fejl identificeret i en fase vil blive oplyst til brugeren i den fase. 

                                                
28 Jf. bilag Oversigt over tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
2018_12_v1_6 – S15 - 21 
29 Jf. bilag Oversigt over tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
2018_12_v1_6 – S22 - 41 
30 Jf. bilag Oversigt over tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
2018_12_v1_6 – S42 - 44 
31Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S2 - 3 
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Udover opdeling af faser kan forretningsreglerne opdeles i fejl og advis, systemet 

kan ikke acceptere en fejl og disse skal derfor rettes, advis kan brugeren vælge at 

ignorere og indsende årsrapporten alligevel32. 

 

De logiske kontroller systemet anvender er inddelt i 8 områder, område A korrekte 

datoer, område B årsrapportens bestanddele, område C revision, område D 

omgørelse, område E forretningsregler vedrørende fritagelsesansøgninger, 

område F forretningsregler vedrørende undtagelseserklæringer, område G 

forretningsregler ved brug af machine learning og område Ø øvrige kontroller. 

 

Område A håndterer regler vedrørende datoer, herunder regnskabsperiode, 

generalforsamlingsdato og lignende vigtige dato opmærkninger i årsrapporten. 

Dette er for at sikre at eksempelvis generalforsamlingsdatoen ikke ligger før 

godkendelse af årsrapporten33. 

 

Område B håndterer regler vedrørende regnskabets bestanddele, dette gælder 

dog kun indberetninger efter årsregnskabsloven og ikke regnskaber efter IFRS. 

Område B sikrer at udvalgte regler efter årsregnskabsloven bliver overholdt, 

eksempelvis skal årets resultat være udfyldt i resultatopgørelsen, og at aktiver skal 

være lig med passiver. Herunder kommer også regler vedr. anvendt 

regnskabspraksis, notekrav, ledelsesberetning mv.34 

 

Område C håndterer regler vedrørende revision, herunder sikring af at typen af 

bistand er udfyldt, samt at kun en type af bistand udfyldes. Kontrol af indholdet i 

revisor påtegning, at alle bestanddele i påtegningen er medtaget og korrekt 

markeret. Sikre at typer af regnskaber der skal revideres har revisionspåtegning og 

lignende kontroller vedrørende revision35. 

 

                                                
32 
Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01_v
1_9_1 – S4 
33Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S6 – 7 
34Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S7 – 8 
35Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S8 - 9 



 

 

 

Page 36 of 89 
 

Område D håndterer regler vedrørende omgørelse sikrer at nettoomsætning 

oplyses, at der ikke er nye oplysninger om fravalg af revision og at omgørelse ikke 

sker efter udløb af regnskabsperiode36. 

 

Område E håndterer regler for fritagelse af indsendelse af årsrapport37. 

 

Område F håndterer regler for undtagelseserklæring, herunder sikring af at 

anvendelse af undtagelse er oplyst, samt at undtagelseserklæring er afgivet i 

henhold til den relevante paragraf i årsregnskabsloven38. 

 

Område G håndterer regler som anvender machine learning. Dette er særligt mere 

komplicerede regler hvor dette er nødvendigt, såsom indregning af kapitalandele, 

samt den anvendte regnskabspraksis på dette område, herunder sikring at 

kapitalandele indregnes til enten kostpris eller til indre værdi. Udover kapitalandele 

anvendes denne kontrol på ejendomme, hvori det sikres der er anvendt 

regnskabspraksis, at den indregnes til enten kostpris eller dagsværdi og at der er 

foretaget afskrivninger39. 

 

Område Ø håndterer øvrige regler, såsom sikring af at aktiver og passiver er lig 

med hinanden, sikring af at undtagelser for mikro B virksomheder kun kan 

anvendes af disse, at regnskabet ikke kan indeholde negative 

personaleomkostninger, og lignende konsistens kontroller40. 

 

Ovenstående logiske inddelinger er til for at sikre systemet kan håndtere alle 

kontrollerne, da det ikke ville kunne lade sig gøre uden disse områder. 

Erhvervsstyrelsens system håndterer de enkelte områder enkeltvis, og 

indberetteren vil blive informeret om eventuelle kontroller der opdager fejl inden for 

det pågældende område. 

 

                                                
36Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S10 
37Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S10 
38Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S10 
39Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S10 - 11 
40Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S10 
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Ovenfor er nævnt 4 typer af forretningsregler, som Erhvervsstyrelsen har opdelt 

deres kontroller med, de er yderligere beskrevet nedenfor. 

 

Forretningsregler generelt dækker over en lang række af kontroller, og har klart 

flest kontroller af de 4 typer af forretningsregler. De generelle forretningsregler 

dækker over regler vedrørende eksempelvis korrekt angivelse af navn, samt 

korrekt angivelse af dato. Dato for indberetning må eksempelvis ikke være før dato 

for godkendelse af årsrapport. Der er kontroller vedrørende revisors erklæring, 

samt sikring af erklæringerne indeholder alle elementer i henhold til 

erklæringsbekendtgørelsen, dog er det kun overskrifter der bliver kontrolleret og 

ikke den faktiske tekst. Der er kontroller vedrørende de indberettede tal, 

eksempelvis at aktiver ikke må være negative, årets resultat skal være udfyldt, 

egenkapital skal være udfyldt og lignende kontroller til sikring af korrekte værdier. 

Der er kontroller vedrørende den anvendte regnskabspraksis, som sikrer denne 

bliver udfyldt, kontrol vedrørende ledelsesberetning, kontrol vedrørende 

undtagelser for mikro B virksomheder, kontrol vedrørende pengestrømsopgørelse 

og lignende kontroller, som sikrer at indberetter ikke har lavet fejl på disse 

områder41. 

 

Ovenstående nævnte kontroller behandler fejl, som ikke tillader regnskabet bliver 

indberettet, udover disse kontroller er der kontroller der blot gør indberetter 

opmærksom på mulige fejl, men som stadig tillader at regnskabet indberettes. 

Dette er eksempelvis kontrol af skat af årets resultat ved positivt resultat, 

indberetter vil her blive oplyst om dette, men ikke forhindret i at indberette 

regnskabet. Hertil kommer diverse andre kontroller af det indberettede regnskab, 

kontra oplysninger indberettet i CVR, eksempelvis registrering af revisor, men 

ingen påtegning på regnskabet, selskabskapital stemmer ikke overens med kapital 

registreret hos CVR og lignende uoverensstemmelser. Denne type kontroller 

dækker udover dette over diverse formalia poster og den generelle konsistens i 

årsregnskabet, som sikrer det er læseligt og forståeligt for regnskabsbruger42. 

 

Forretningsregler vedrørende fritagelsesansøgninger sikrer blot at der ikke er 

afleveret regnskab for den periode der ansøges om fritagelse for indberetning af 

                                                
41Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S12 - 46 
42Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S47 - 88 
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regnskab, samt sikring af der ikke allerede er indsendt ansøgning om fritagelse for 

indberetning af regnskab.43 

6.3 Regnskab 2.0 Basis 

Regnskab Basis er Erhvervsstyrelsens indberetningstjeneste for årsrapporter. Det 

er en software der er i stand til at omdanne de afgivne informationer til en 

årsrapport i både PDF og XBRL. Denne service er især rettet mod mindre 

virksomheder, således de ikke behøver at skaffe programmer til indberetning af 

årsrapporter, men alene behøver at anvende Regnskab Basis til at indberettet 

årsrapporten. 

 

Regnskab Basis har alle Erhvervsstyrelsens kontroller implementeret, både bløde 

og hårde kontroller. Ledelsen får oplysning om fejl direkte i Regnskab Basis, når 

en af kontrollerne ikke er overholdt. Nedenfor er et eksempel på hvordan en hård 

og en blød kontrol fremvises i Regnskab Basis.  

 

Hård kontrol: 

 

Når den hårde kontrol udløses er det ikke muligt at gå videre til næste 

regnskabselement før fejlen er rettet, fejlen præsenteres for ledelsen med det 

samme. Ved hård kontrol vil der fremkomme en boks, som ovenfor, for den 

pågældende kontrol der er aktiveret.  

 

Blød kontrol:  

                                                
43Jf.oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapporter_2018_01
_v1_9_1 – S89 - 90 
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Når en blød kontrol udløses bliver fejlene først repræsenteres til sidst, ved 

validering. ledelsen kan derfor blive præsenteret for en lang række af fejl, som det 

sidste inden indberetning. Ledelsen skal erklære at adviseringerne er set og at 

regnskabet skal indberettes trods dette, alternativt skal ledelsen rette den 

advisering, som er blevet oplyst.  

 

Regnskabs basis er opbygget på følgende måde: 

 

1.       Start 

2.       Virksomhedsoplysninger 

3.       Ledelsespåtegning 

4.       Revision 

5.       Ledelsesberetning 

6.       Anvendt regnskabspraksis 

7.       Resultatopgørelse 

8.       Balance 

9.       Egenkapitalopgørelse 

10.     Pengestrømsopgørelse 

11.     Noter 

12.     Validering 

13.     Vis/Godkend regnskabsklasse 

 

Start og virksomhedsoplysninger, er blot oplysning om cvr nummer, samt basale 

oplysninger for virksomheden, såsom regnskabsperiode, adresseoplysninger og 

lignende. 

 

Ledelsespåtegningen kan under denne fane fravælges efter bestemmelserne 

årsregnskabslovens §9.a, såfremt ledelsespåtegningen ikke fravælges, skal 
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ledelsen skrive teksten der ønskes for ledelsespåtegningen, samt sted, dato, 

direktion, bestyrelse og fravalg af revision. Fravælges ledelsespåtegning skal 

oplysninger om overholdelse af betingelser for fravalg af revision fremgå i 

ledelsesberetningen. 

 

Under fanen revision skal det oplyses hvorvidt virksomheden har fravalgt revision 

eller ej, såfremt virksomheden ikke har fravalgt revision, skal type af erklæring 

vælges, samt teksten i erklæring, dato, revisors navn og revisors virksomhed. Ved 

erklæring om opstilling af finansielle oplysninger eller review skal revision 

fravælges og herunder kan denne type erklæring vælges. 

 

I ledelsesberetningen skal ledelsen skrive den ønskede tekst, hertil kan der 

efterfølgende til- og fravælges specifikke elementer til ledelsesberetningen, såsom 

redegørelse for samfundsansvar, redegørelse for virksomhedsledelse, redegørelse 

for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og nøgletal. 

 

Under anvendt regnskabspraksis skal der vælges regnskabsklasse, samt 

oplysninger om specifikke elementer, som undtagelse efter årsregnskabslovens § 

78 a, hvilket omhandler undtagelse vedrørende dattervirksomheder som vælger 

ikke at udarbejde koncernregnskab, da dette bliver gjort i moderselskab. Endvidere 

kan der tilvælges elementer fra regnskabsklasse C og D, eventuelle ændringer i 

anvendt regnskabspraksis siden sidste periode, og til sidst teksten for den 

anvendte regnskabspraksis. Der skal under anvendt regnskabspraksis skrives frit 

hvilken praksis der har været anvendt for de forskellige regnskabsposter. 

 

Under resultatopgørelse kan der vælges mellem artsopdelt og funktionsopdelt 

resultatopgørelse, herunder skal elementerne i resultatopgørelsen udfyldes, for de 

regnskabsposter der er relevante samt udfylde resultatdisponeringen, hvori 

oplysninger om ændring i reserver, udbytte og lignende fremgår. 

 

Under balancen kan der vælges mellem balance i kontoform og balance i opdeling 

i lang- og kortfristede aktiver og passiver, efterfølgende skal balancens elementer 

udfyldes, aktiver og passiver skal være lig med hinanden for at man får lov til at gå 

videre fra denne fane. 

 

Egenkapitalopgørelse kan til eller fravælges for B virksomheder, det er dog krav 

for klasse C, jf. ÅRL § 86.a. Såfremt det tilvælges skal bestemmelserne for 
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egenkapitalopgørelse følges. Anvendes egenkapitalopgørelsen skal denne 

udfyldes, der kommer en skabelon frem til egenkapitalopgørelse, med mulighed for 

at tilvælge en lang række af elementer der kan være relevante for virksomheden. 

 

Pengestrømsopgørelsen er ligesom egenkapitalopgørelse kun et krav for klasse C 

virksomheder, men kan tilvælges for klasse B virksomheder, jf. ÅRL § 86. 

Tilvælges pengestrømsopgørelse, skal bestemmelserne for denne overholdes. Når 

elementet tilvælges kommer der en skematisk opstilling af 

pengestrømsopgørelsen hvori de enkelte elementer skal udfyldes efter hvad der er 

relevant for virksomheden. 

 

Under noter vil der fremgå elementer, som har været tilvalgt under 

resultatopgørelse og balance, da der under disse to faner kan tilvælges noter for 

regnskabsposter, når noter er tilvalgt skal ledelsen udfylde en fri tekst om noten. 

Udover de tilvalgte noter under resultatopgørelse og balance kan der tilvælges 

specifikke noter hvis dette er relevant, eksempelvis note om going concern, note 

om eventualforpligtelser og lignende noter der kan være relevante. 

 

Under validering og godkendelse af årsrapporten gennemgås de indtastede 

elementer for at sikre at årsrapporten er korrekt, samt at alle relevante elementer 

indgår. Efter gennemgang af årsrapporten, kan denne indberettes ved at 

godkende regnskabet.   

6.4 Samtale med erhvervsstyrelsen 

I forbindelse med undersøgelsen af Erhvervsstyrelsen kontroller forespurgte vi 

Erhvervsstyrelsen om der kunne opsættes et møde, her var det meningen at 

forespørge Erhvervsstyrelsen til aspekter af deres kontroller der ikke kan 

undersøges ved en skrivebordsgennemgang. Erhvervsstyrelsen havde desværre 

ikke tid til dette møde, men indvilligede i en kort telefonsamtale, vi snakkede her 

med Lise Fode. Nedenfor er en opsummering af telefonsamtalen. 

 

Vi spurgte Lise Fode til eventuelle nye kontroller, som erhvervsstyrelsen var ved at 

udvikle eller implementere, det blev her oplyst at Erhvervsstyrelsen ikke er ved at 

udvikle nye kontroller. Erhvervsstyrelsen er ved at gennemgå gamle kontroller, for 

at sikre implementeringen af disse har været hensigtsmæssige, herunder 

gennemgang af om eventuelle bløde kontroller kan ændres til hårde kontroller. Det 
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blev udover dette oplyst at der kan være tekniske problemer med oprettelse af it-

kontroller i forbindelse med regler hvor der er mange undtagelser. 

 

Vi blev desuden informeret at Erhvervsstyrelsen løbende har møder i en gruppe 

dedikeret til særligt XBRL teknik. Lise Fode oplyste at dette desværre kun er det 

tekniske aspekt af XBRL filen og ikke de regnskabsmæssige kontroller der bliver 

drøftet. De tekniske egenskaber der kan medbringes fra mødet bidrager dog til 

Erhvervsstyrelsens anvendelse af XBRL formatet, dette kan bidrage til 

implementeringen af kontrollerne i forbindelse med at de tekniske kompetencer 

bliver øget. Det blev desuden oplyst at Erhvervsstyrelsen er ved at sammensætte 

en gruppe, der løbende skal afholde møder med henblik på at implementere 

kontroller der kan være hensigtsmæssige, i denne gruppe vil der blive involveret 

fagfolk inden for området. 

 

Erhvervsstyrelsen arbejde på at minimere kompleksiteten i Regnskab Basis, 

således det bliver mere simpelt at indberette regnskaber. Dette skal bidrage til at 

virksomhedsejere hurtigere kan udfylde minimumskrav, som er relevante for deres 

regnskaber. I forlængelse heraf er Erhvervsstyrelsen ved at arbejde på en 

standardkontoplan, som selskaber kan anvende, ved anvendelse af 

standardkontoplanen kan selskabet blot uploade en CSV fil, hvorefter 

Erhvervsstyrelsens system vil klassificere regnskabsposterne på baggrund af 

kontoplanen. 

 

Vi nævnte kort nogle af de tiltag vi havde overvejet i forlængelse med kontrol af 

regnskaber, samt kort at nævne kontroller vi ville foreslå til at minimere antallet af 

fejl i regnskabet. Lise Fode var her positivt stemt i forhold til disse forslag, vi vil 

komme nærmere ind på forslagene senere, dog var det kun en kort oplistning af 

forslag, de tekniske aspekter blev ikke diskuteret. Erhvervsstyrelsen har derfor ikke 

bekræftet muligheden for implementering af de tiltag vi foreslår i afsnittet 

”Løsningsforslag”. 

6.5 Indberetnings tjenester 

Der kan ved indberetning af regnskab anvendes systemer til indberetning af 

regnskaber til Erhvervsstyrelsen gennem Regnskab special 2.0. For at indberette 

gennem disse systemer kan der anvendes indberetnings tjenester, såsom 

Caseware, Wolter Kluwer Danmark og Parseport. 
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Ved undersøgelse af kontroller er disse 3 udbydere blevet spurgt til deres 

kontroller holdt op imod Erhvervsstyrelsens kontroller. Ingen af de 3 udbydere 

havde yderligere kontroller end Erhvervsstyrelsen, og samme svar ville være 

forventeligt ved undersøgelse af andre udbydere på baggrund af deres svar, samt 

på baggrund af svar fra Erhvervsstyrelsen. 

Alle 3 udbydere anvender samme kontroller, som Erhvervsstyrelsen og har i flere 

tilfælde færre kontroller end Erhvervsstyrelsen. Systemer anvender dog 

Erhvervsstyrelsens kontroller i den form at den indhenter svar fra 

Erhvervsstyrelsens system for at sikre indberetninger vil blive godkendt hos 

Erhvervsstyrelsen. Derved kan det sikres at regnskabet bliver indberettet med 

Erhvervsstyrelsens kontroller implementeret.  
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7. Stikprøve 

Vi har som beskrevet tidligere udvalg 400 regnskaber via XBRL udtræk. Disse 

regnskaber er kontrolleret til 11 punkter:  

 

1. Selskabskapital i regnskab stemmer overens med registreret 

selskabskapital i CVR.  

2. Der er medtaget udtalelse om fortsat drift, kun i regnskaber der bør omtale 

dette. 

3. Oplysning om antallet af heltidsbeskæftigede er medtaget i regnskaber 

med ansatte.  

4. Reserve for iværksætterselskab er korrekt bundet på egenkapitalen. 

5. Reserve for opskrivninger er korrekt bundet på egenkapitalen.  

6. Alle relevante bestanddele i regnskabet er medtaget. 

7. Der er medtaget noteoplysning om aktionærlån når regnskabsposten 

8. Anvendt regnskabspraksis er medtaget og er korrekt. 

9. Medtagelse af oplysninger om betingelser for at undlade revision er 

overholdt.  

10. Der er overensstemmelse mellem resultatdisponering og egenkapital 

11. Aktiver og passiver stemmer overens. 

7.1 Analyse af stikprøve.  

Regnskaberne er blevet gennemlæst. Udfra dette vil vi analysere. Konkludere 

bliver at der er fundet i alt 828 fejl i regnskaberne. Tabel 1 viser hvor mange fejl 

der har været i hver regnskab, samt hvordan snittet af fejl fordeler sig. Der er et 

snit på 2,07 fejl pr. regnskab. Der er fundet 146 fejl i A/S(1,46 pr regnskab), 175 

fejl i ApS(1,75 pr regnskab) og 507 fejl i IVS(2,54 pr regnskab). Det viser der 

findes klart flest fejl i IVS regnskaberne. Der er af de 400 regnskaber, kun fundet 

60 regnskaber, som har været fejlfrie. Det svarer til 15 %. Det fordeler sig således; 

26 fejlfrie A/S(26%), 18 fejlfrie ApS(18%) og 16 fejlfrie IVS(8%). 136 regnskaber 

har 3 fejl eller flere. Det er 34 % af regnskaberne. Det er IVS som klart har flest 

regnskaber, hvor der er 3 fejl eller flere. udad de 167 regnskaber er 88 af dem IVS. 

hvor der har været 21 A/S og 27 ApS. Der har i A/S været 0  regnskaber som har 5 

eller flere fejl i ApS er der 4 regnskaber, hvor i IVS er der 30 regnskaber. 
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Tabel 2. Gennemsnit fejl og oversigt over antal fejl i regnskaber - Egen tilvirkning 

0 A/S ApS IVS Total 

0 fejl 26 18 16 60 

1 fejl 29 28 46 103 

2 fejl 24 27 50 101 

3 fejl  15 19 32 66 

4 fejl  6 4 26 36 

5 fejl  0 4 21 25 

6 fejl eller flere 0 0 9 9 

Total 100 100 200 400 

     

Gennemsnit 

fejl 

1,46 1,75 2,54 2,07 
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Selskabskapital i regnskab stemmer ikke overens med registreret 

selskabskapital i CVR 

 

Ved gennemgang af 400 regnskaber, er der i 47 regnskaber (11,75%). Det er især 

IVS, der har der været 39, som ikke har kunne udfylde dette korrekt. mens der kun 

har været 5 A/S og 3 ApS der ikke har kunne finde udad og udfylde dette korrekt. 

Men da der er fejl alle steder kunne der godt være noget bedre kontrol på dette 

område. 

 

Manglende udtalelse om fortsat drift 

 

Der har været 116 regnskaber(29%) som ikke har udtalelse om fortsat drift. Dette 

er en af de fejl der er set mest. Dette tal kunne måske endda have været meget 

højere, for selvom næsten hver 3 regnskab har haft denne fejl, så er der mange af 

regnskaberne som ikke har skulle udtale sig om dette, da der i deres regnskab 

ikke har været negativ egenkapital eller har haft mere kortfristet gæld end 

omsætningsaktiver. Så på det grundlag kunne fejlen have været meget højere. 

Dette område har været svært for alle. Da der er 68 IVS udad 200 som der har 

denne fejl. Mens der er 20 A/S udad 100 og 28 ApS udad 100. Så på dette punkt 

er det ikke kun IVS det er et stort problem i, så derfor vil det være en god ide og 

finde udad hvad man kan gøre for at sikre mindre fejl i fremtiden. 

 

Manglende oplysning om antallet af heltidsbeskæftigede 

 

Vi har samlet fundet 77 regnskaber(19,25%) hvor der ikke har været givet note om 

antal af heltidsbeskæftigede. Ligesom med fejlkode nr 2, så skal dette først være 

relevant, så der skal have været personaleomkostninger for at der skal være en 

note, så derfor kunne tallet også her have været meget højere. Hvis man kigger på 

hvor de fejlen findes, så er der ikke den store forskel. Der har været 21 A/S hvor 

denne fejl er fremkommet, mens der har 22 i ApS. I IVS har 34 af regnskaberne 

haft denne fejl, dog er der også dobbelt så mange IVS regnskaber, som der er af 

de andre. Så tallet lander på en 17%, mens de andre er på 21 % og 22%. Så det 

er en fejl der er meget gennemgående alle steder, og et område der måske skulle 

gøres noget for at sikre det bliver mere korrekt. 

 

Reserve for iværksætterselskaber 
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I de 400 regnskaber er der fundet 72(18%) der har denne fejl. Da denne fejl kun 

vedrører IVS selskaber, så kan man hurtig sige det er 72 regnskaber udad 200 

regnskaber, som er det antal IVS regnskaber vi har gennemgået. Hvilke så og 

giver en fejlprocent på 36% af alle IVS regnskaber. Der skal igen også tages højde 

for der kun er reserve på de regnskaber som har positiv resultat eller har haft det 

tidligere, så ligesom med de andre kunne denne fejl også godt have været højere, 

hvis der kun var udvalgt regnskaber, hvor reserven er relevant.  

 

Reserve for opskrivninger 

 

Der har i 400 regnskaber kun været 7(1,75%)der har haft denne type fejl. Grunden 

til denne lave kan skyldes at det er meget få regnskaber hvor der er 

investeringsejendomme eller andre materielle anlægsaktiver med opskrivninger 

samt immaterielle anlægsaktiver med opskrivninger. Det er dog stadig et 

regnskabsmæssigt udfordrende område, som kan være svært at behandle korrekt. 

Det må udover dette konstateres at det ved gennemgang har været svært at 

konstatere om der reelt er svært at definere helt klart om der er tale om en fejl, da 

det er meget afhængigt af oplysningerne medtaget i regnskabet. Det kræver her at 

regnskabsaflæggeren har behandlet posten korrekt før der bliver indregnet 

reserve. Det er for virksomheder i regnskabsklasse b ikke et krav at medtage en 

anlægsnote, hvorfor det kan være svært at konstatere om der er tale om tilgang 

eller afgang. Det er derfor kun sket undersøgelse på området når posten er 

indgået i resultatopgørelsen med bevægelse på område.  

 

Manglende bestanddele i regnskabet 

 

Denne fejl er fundet 98(24,5%) gange i regnskaberne. Det viser at mange af dem 

der indberetter ikke engang ved hvad der skal være i en årsrapport. Det kan være 

mange forskellige ting. Hvilke betyder at regnskabet ikke giver et fuld billede af 

selskabet, da de oplysnigner der skulle være ikke er til stede. Der er også stor 

forskel på hvem der kan finde udad og gøre dette korrekt. Hvis vi kigger i A/S så 

har der været 9 regnskaber med denne fejl, i ApS har denne fejl været der 21 

gange, mens i IVs har der været 68 regnskaber med denne fejl. Derfor tegner der 

lidt et billed af, at jo højere klasse man har jo mere styr har man på og få dette 

område er korrekt udfyldt. 
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Der er medtaget noteoplysning om aktionærlån når regnskabsposten 

“Tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse” er medtaget i 

regnskabet.  

 

1 fejl(0,25%) er der fundet i de 400 regnskaber, hvilke er meget lidt, men hvis man 

kigger på en artikel fra Copenhagen Economics44 så skriver de at mindre ulovligt 

lån kommer frem i lyset. Grundet der er flere regnskaber, som en revisor ikke har 

været ind over, og finder disse ulovlige lån, som så bliver behandlet korrekt og 

tager handling på dem. Ved vores gennemgang af de 400 regnskaber, er der ikke 

mange regnskaber som viser dette billedet, dog kan det være muligt det bliver 

gemt andre steder i regnskabet, men det kan vi dog ikke vide med sikkerhed. 

 

Fejl i anvendt regnskabspraksis 

 

Denne fejl er uden sammenligning den der er fundet flest gange, der er i 400 

regnskaber fundet 206(51,5%) regnskaber, som har fejl i deres anvendt 

regnskabspraksis. Det kan være lige fra, mangler og forklare indregning metode 

på de forskellige poster til der slet ikke er beskrevet noget. En grund til dette kunne 

være det kræver, som beskrevet tidligere at dem der indberetter har en forståelse 

for hvad de laver. Der er nemlig ikke meget hjælp og hente fra Styrelsen på dette 

område. Og da hele dette har betydning for regnskabet, på hvordan de forskellige 

ting er indregnet, hvordan det er værdisat osv. Så er dette et meget stort problem, 

for hvis folk kigger på regnskaberne kan de har forskellige opfattelse af 

regnskaber. Fejlene fordeler sig meget lige mellem A/S,ApS og IVS. Vi har fundet 

54 fejl i A/S, 55 i ApS og 97 fejl i IVS. Derfor er dette et område som har svært ved 

at udfylde korrekt. 

 

Manglende oplysning om betingelser for at undlade revision er overholdt 

 

Dette er også et område hvor der har været en del fejl, der har i de 400 regnskaber 

som er gennemgået været 129(32,25%) af dem, hvor der ikke har været udtalelse 

om fravalg af revision. Det vil sige at næsten hver 3 regnskab, der bliver 

indberettet ikke oplyser de har fravalgt revision, og de mener betingelserne er 

opfyldt. Det er en af kravene for at få lov til ikke der skal være en revisorerklæring 

                                                
44 
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/8/468/1
544425826/effekten-af-lempet-revisionspligt-paa-det-samlede-skattegab.pdf  
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på regnskabet, så derfor er det vigtigt denne del er med. Der viser sig et billede af 

jo mere kapital der er investere jo mindre fejl er der. I IVS er der 82 regnskaber 

med denne fejl, mens der i ApS er det faldet til 31 fejl, og til sidste i A/S er det 

faldet yderligere til 16.  

 

Uoverensstemmelse mellem resultatdisponering og egenkapital 

 

I de 400 regnskaber har der være 75(18,75%) af dem, hvor der har været 

uoverensstemmelse mellem resultatdisponering og egenkapital. Dette betyder tit af 

der er flere af tallene i regnskabet som er forkert, for hvis ikke egenkapitalen 

stemmer, hvordan skal man så kunne tro der overhoved  er nogle tal som er 

korrekt i regnskabet. Fordeling er der har været 15 fejl i A/S, 13 fejl i ApS og 47 i 

IVS.   

 

Uoverensstemmelser mellem aktiver og passiver 

 

Denne fejl er ikke fundet overhoved i gennemgang af de 400 regnskaber, hvilket 

giver meget god mening, da dette er en hård kontrol, så hvis man har denne fejl i 

regnskabet kan man ikke få lov og indberette. Derfor er det godt og se deres 

kontrol virker og der alligevel ikke er kommet nogen igennem.  

 

Der er opstillet en figur, som viser procent af fejlen på område, så det giver et 

bedre overblik.  
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Tabel 3 - oversigt over fejl - egen tilvirkning 

Beskrivelse af fejl Fejlko

de 

Regulering Procentdel af 

regnskaber med 

denne fejl 

Selskabskapital i regnskab stemmer 

ikke overens med registreret 

selskabskapital i CVR 

1 SEL § 4 11,75% 

Manglende udtalelse om fortsat drift 2 ÅRL § 13 nr. 4 29 % 

Manglende oplysning om antallet 

heltidsbeskæftigede  

3 ÅRL § 68 19,25% 

Fejl i reserve for 

iværksætterselskaber  

4 SEL § 357 b 18,% 

Fejl i reserve for opskrivninger 5 Årsregnskabsl

ovens § 58 nr. 

2 

1,75 % 

Manglende bestanddele i 

regnskabet 

6 ÅRL § 22 24,5 % 

Ulovligt lån til ledelsen  7 ÅRL § 13 nr. 1 0,25 % 

Fejl i anvendt regnskabspraksis 8 ÅRL § 53 51,5 % 

Manglende oplysning om betingelser 

for at undlade revision er overholdt 

9 ÅRL § 9 stk. 6 32,25 % 

Uoverensstemmelse mellem 

resultatdisponering og egenkapital  

10 ÅRL § 31 18,75 % 
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Uoverensstemmelser mellem aktiver 

og passiver  

11  0 % 

 

7.2 Analyse af kontroller  

I stikprøve analyse blev der udvalgt 11 fejlområder, som blev kontrolleret i de 

udvalgte regnskaber. I forlængelse heraf vil Erhvervsstyrelsens kontroller på 

område blive gennemgået for disse specifikke områder. Formålet med at 

analysere kontrollerne i henhold til de udvalgte fejl områder fra stikprøven er for at 

se hvilke kontroller der er på de udvalgte områder, samt hvordan disse kontroller 

er sammensat.  

 

I forlængelse med gennemgang af Erhvervsstyrelsens kontroller på de 11 udvalgt 

fejl områder, har det ikke været muligt at frem finde måltal for effekten af indførsel 

for de enkelte kontroller. Der vil derfor alene blive lagt vægt på de nuværende 

fejlprocenter der ses i regnskaber på de enkelte fejl områder, og ikke en eventuel 

fejlprocent før kontrollen blev indført.   

 

Nedenfor i tabel 3, er en oversigt over hvilke kontroller der er for de udvalgte fejl 

områder, samt evaluering af effekten af kontrol. Tabellen er blot en kort 

opsummering, for nærmere uddybning af de enkelte områder, se de særskilte 

afsnit efter tabellen.  

 

Tabel 4. Gennemgang af kontroller samt evaluering heraf - egen tilvirkning 

Beskrivelse af fejl Kontrol på området Evaluering af kontrol 

Selskabskapital i 

regnskab stemmer ikke 

overens med registreret 

selskabskapital i CVR 

Der er en adviserings 

kontrol på området der 

oplyser ledelsen om 

uoverensstemmelse 

inden indsendelse af 

regnskabet. 

Der ses en fejlprocent på 

11,75 % på området, 

kontroller vurderes derfor 

til ikke at fungere 

optimalt.  

Manglende udtalelse om 

fortsat drift 

Ingen kontrol på 

området. 

Fejlprocent på dette 

område udgør 29 %. 

Kontrol vurderes at være 
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nødvendigt på området, 

Manglende oplysning om 

antal 

heltidsbeskæftigede 

Der er en adviserings 

kontrol på området, 

ledelsen bliver derved 

præsenteret for denne 

fejl. 

Kontrollen vurderes ikke 

at fungere efter 

hensigten, der er 19,25 

% fejl på området.  

Reserve for 

iværksætterselskaber 

Ingen kontrol på 

området. 

Fejlprocenten på 

området udgør 18 %, 

kontrol på området 

vurderes derfor at være 

nødvendig.  

Reserve for 

opskrivninger 

Der er ingen kontrol, som 

sikring reserve for 

opskrivning eller korrekt 

oplysning om 

opskrivning. 

Fejlprocenten på 

området er kun 1,75 %, 

men det er et 

regnskabsteknisk svært 

område, hvorfor kontrol 

vurderes for at være 

nødvendig.  

Manglende bestanddele i 

regnskabet 

Der er kontrol på flere 

bestanddele, både hårde 

og bløde kontroller. 

Fejlprocenten på 

området udgør 24,5 %, 

det vurderes der er 

behov for modifikationer 

af kontroller eller behov 

for yderligere kontroller. 

Der er medtaget 

noteoplysning om 

aktionærlån når 

regnskabsposten 

“Tilgodehavender hos 

selskabsdeltagere og 

ledelse” er medtaget i 

regnskabet.  

Ingen direkte kontroller 

på området. 

Fejlprocenten på 

området udgør 0,25 %.  
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Anvendt 

regnskabspraksis 

Der er både hårde og 

bløde kontroller på 

området.  

Fejlprocenten udgør 51,5 

% på området. 

Nuværende kontroller 

fungerer ikke efter 

hensigten med den høje 

fejlprocent. Der er behov 

for yderligere kontroller 

på området.  

Oplysning om betingelser 

for at undlade revision 

Der er en kontrol på 

området, som er 

gældende ved 

omgørelse af årsrapport. 

Fejlprocenten udgør 

32,25% på området. Det 

vurderes at der er behov 

for kontrol på området.  

Uoverensstemmelse 

mellem 

resultatdisponering og 

egenkapital 

Der er en kontrol på 

området, som sikrer 

resultatdisponering er 

udfyldt. Kontrollen er 

blød. 

Fejlprocenten udgør 

18,75% på området. Det 

vurderes at der er behov 

for yderligere kontrol på 

området. 

 

Selskabskaptial i regnskab stemmer ikke overens med registreret 

selskabskapital i CVR 

 

For den registrerede selskabskapital kontra den oplyste selskabskapital i 

regnskabet, har Erhvervsstyrelsen en kontrol på området, kontrollens navn er 

FR54. Kontrollen er en adviserings kontrol, det betyder at regnskabet kan 

indberettes trods eventuel uoverensstemmelse mellem den registrerede kapital i 

CVR og den oplyse kapital i regnskabet. Det antages at Erhvervsstyrelsen har 

opsat kontrollen på denne måde, grundet en begrænsning i muligheden for at tage 

højde for en eventuel kapitalforhøjelse eller kapitalnedsættelse efter 

balancedagen. Det antages dog at kontrollen kan have en modvirkende effekt, i 

den forstand at ledelsen bliver opmærksomme på at der er uoverensstemmelse og 

retter forholdet.  

 

Undersøgelsen af denne fejl har ved udtagelse af 400 regnskaber fremvist en 

fejlprocent på 11,75 %, hvilket påviser at der er en forholdsvis stor andel af de 

indberettede regnskaber der har fejl på dette område. Det er ikke muligt at måle 
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hvor mange fejl denne kontrol modvirker, men det kan konstateres at der fortsat er 

mange fejl på området. Kontrollen vurderes derfor til ikke at fungere optimalt, 

denne kontrol bør derfor revurderes for at se om den kan eliminere fejlene i de 

regnskaber hvor de opstår.  

 

Manglende udtalelse om fortsat drift 

 

Erhvervsstyrelsen har ikke udarbejdet kontroller for området for fortsat drift. 

Området vedrørende fortsat drift er et kompliceret område, hvorfor det kan have 

været svært at opbygge en kontrol på området. 

 

Undersøgelsen har fremvist at der er mange regnskaber der har væsentlig mere 

gæld end kortfristede aktiver, uden nogen form for undtagelse. Analysen fremviser 

at 29 % de udvalgte regnskaber har fejl på området. Der er ingen kontrol på 

området, men undersøgelsen viser tydeligt at der er mange fejl på området. 

Kontrol bør indføres på området.  

 

Manglende oplysning om antal heltidsbeskæftigede 

 

Erhvervsstyrelsen har en kontrol for oplysning om antal heltidsbeskæftigede, 

kontrollens navn er FR75. Kontrollen er en adviserings kontrol, men har tidligere 

været en hård kontrol. Lise Fode har oplyst at kontrollen blev ændret fra hård 

kontrol til adviserings kontrol, da denne ikke virkede hensigtsmæssigt. Kontrollen 

krævede oplysning om antal ansatte uanset om der var personaleomkostninger i 

regnskabet. Det var ikke optimalt på denne vis, da det ville være krav at oplyse 

antal ansatte selv hvis der ikke var ansatte i virksomheden. Årsagen til at 

kontrollen ikke tog højde for personaleomkostninger ikke fremgik af 

resultatopgørelsen, skyldes at personaleomkostninger ikke fremgår særskilt ved et 

funktionsopdelt regnskab. I Erhvervsstyrelsens beskrivelse af kontrollen, fremgår 

at de mener det vil være hensigtsmæssigt hvis antal ansatte oplyses med 0, 

såfremt der ikke er ansatte. Såfremt antal ansatte ikke er oplyst, vil denne fejl altid 

fremgå ved slutningen inden indberetning af regnskab. Det må antages at det har 

en modvirkende effekt at ledelsen bliver præsenteret med oplysningen om at der 

ikke er oplyst antal ansatte, dette kan dog ikke måles.  

 

Undersøgelsen har fremvist en fejlprocent på 19,25 % på dette område. Det er 

umiddelbart et forholdsvist nemt område og tjekke, hvor mange medarbejder man 
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er, på det grundlag er det et alt for højt antal fejl. Kontrollen vurderes ikke at 

fungere optimalt, grundet den store andel af fejl. Kontrollen bør tages op til 

revurdering, for at sikre denne fungerer efter intentionen.  

 

Reserve for iværksætterselskaber 

 

Erhvervsstyrelsen har ingen kontroller på området om reserve for 

iværksætterselskaber. Iværksætterselskaber er forholdsvis nye, muligt at oprette 

siden 201445, det antages derfor at Erhvervsstyrelsen ikke har haft fokus på dette 

område, hvilket medfører der ikke er indført kontrol.  

 

Undersøgelsen fremviser en fejlprocent på 18 % på dette område. Under 

stikprøven bliver det nævnt det kun at denne kontrol kun er relevant for IVS 

selskaber, hvilket som skrevet tidligere medfører fejlprocenten reelt er 36 % 

såfremt dette bliver sammenholdt kun med iværksætter selskabers regnskaber. 

Fejlprocenten på dette område er meget høj, kontrol vurderes derfor er være 

nødvendig på området for at sikre korrekt behandling. 

 

Reserve for opskrivninger 

 

Erhvervsstyrelsen har en adviserings kontrol på området for opskrivninger, 

kontrollens navn er FRM09b. Kontrollen sikrer at ved indregning af dagsværdi for 

investeringsejendomme skal indregnes over resultatopgørelsen. Det sikrer den 

giver udslag ved følgende 2 poster “værdireguleringer i egenkapitalen” og “andre 

værdireguleringer af egenkapitalen”. Kontrollen anvender machine learning for at 

kunne forstå hvornår ejendommen bliver indregnet til henholdsvis kostpris og til 

dagsværdi. Kontrollen sikrer dermed ikke at ved opskrivning at der er medtaget en 

reserve for denne opskrivning. Kontrollen sikrer ej heller at der er korrekt oplyst 

omkring den indregnede opskrivning. Der er ingen kontrol for opskrivninger for 

immaterielle anlægsaktiver.  

 

Undersøgelsen fremviser en fejlprocent på 1,75 %. Fejlprocenten giver 

umiddelbart ikke anledning til at der er behov for kontrol på området. I forbindelse 

hermed, skal der dog tages højde for mængden af regnskaber med 

investeringsejendomme, som nævnt i undersøgelsen. Af de gennemgåede 

                                                
45 https://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskaber-ivs  
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regnskaber er der ikke mange der har investeringsejendomme hvilket forventes at 

være årsagen til den lave fejlprocent. Såfremt der var gennemgået regnskaber 

med investeringsejendomme alene, vil fejlprocenten forventes at være væsentlig 

større.  

 

Manglende bestanddele i regnskabet 

 

Manglende bestanddele er et område der dækker over flere bestemmelser, 

Erhvervsstyrelsen har derfor også en række kontroller på området. Nedenfor er en 

oversigt over kontrollerne:  

      

FR3 - Angivelse af regnskabsklasse under anvendt regnskabspraksis. - FEJL 

FR9 - Årets resultat (i resultatopgørelsen) skal være udfyldt. - FEJL 

FR10 - Egenkapitalen i Balancen skal være udfyldt. - FEJL 

FR20- Der skal minimum være udfyldt ét felt under ledelsespåtegning med et 

ledelses medlem eller mere. - FEJL 

FR22 - Aktiver skal angives og må ikke være negative. - FEJL 

FR23 - Passiver skal angives og må ikke være negative. - FEJL  

FR31 - Der skal mindst være udfyldt et felt udover 5- års oversigt i 

ledelsesberetning. - FEJL 

FR34 - Hvis Egenkapital <>0 kræves flere felter. - FEJL 

FR 35 - Mindst et felt udover regnskabsklasse skal være udfyldt under anvendt 

regnskabspraksis. - FEJL 

FR41 - Manglende udfyldelse af 'Skat af årets resultat' eller 'Skat af ordinært 

resultat' - ADVIS 

FR48 - Anvendelse af Ekstraordinære poster - ADVIS 

FR52 - Anvendelse af ”foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser” - 

ADVIS 

FR54 - Fejl ved anført registreret kapital. - ADVIS 

FR56 - Manglede resultatdisponering - ADVIS 

FR57 - Manglende eller ugyldige sammenligningstal. - ADVIS 

FR62 - Poster i balancen må ikke have en værdi, som er mindre end nul (balance i 

kontoform) - ADVIS 

FR63 - Poster i balancen skal være mindre end eller lig med balancesummen 

(balance i kontoform) - ADVIS 

FR64 - Poster i balancen må ikke have en værdi, som er mindre end nul (balance i 

kontoform – opdeling i lang- og kortfristede aktiver og passiver) - ADVIS 
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FR70 - Der skal oplyses om hovedaktivitet, enten i note eller i ledelsesberetning. - 

ADVIS 

FR74a - Hensatte forpligtelser skal være mindre end eller lig med balancesummen 

fratrukket egenkapitalen. - ADVIS 

FR74b - Gældsforpligtelser skal være mindre end eller lig med balancesummen 

fratrukket egenkapitalen. - ADVIS 

FR77a - Langfristede forpligtelser skal være mindre end eller lig med 

balancesummen fratrukket egenkapitalen. - ADVIS 

FR77b - Kortfristede forpligtelser skal være mindre end eller lig med 

balancesummen fratrukket egenkapitalen. - ADVIS46 

 

Flere af ovenstående kontroller sikrer blot enkelte elementer i de pågældende 

bestanddele og sikrer dermed ikke at alle kravene for den enkelte bestanddel er 

opfyldt. Kontrollerne må dog antages at have en regulerende effekt på de 

pågældende områder. Særligt de hårde kontrollere forventes at have stor effekt, 

da der ikke er mulighed for at indberette regnskabet før kontrollens kriterier er 

overholdt.  

 

Stikprøven fremviser en fejlprocent på 24,5% hvilket dækker over alle bestanddele 

i ÅRL § 22. I forbindelse med stikprøven er der blot blevet noteret ved fejl i 

regnskabets bestanddele, det er ikke blevet specificeret hvilken bestanddel der var 

fejl. På den baggrund er det svært at evaluere om de enkelte kontroller har 

fungeret efter hensigten. Det kan konstateres at fejlprocenten på området er høj på 

trods af udfordringerne ved at evaluering ovenstående kontroller. kan det 

konstateres der er behov for modifikation af nuværende kontroller eller behov for 

yderligere kontroller for at minimere antallet af fejl på området.  

 

Der er medtaget noteoplysning om aktionærlån når regnskabsposten 

“Tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse” er medtaget i 

regnskabet.  

 

Det kan konstateres at Erhvervsstyrelsen ikke har implementeret kontroller på 

dette område. Aktionærlån er et ofte omtalt emne, med en særlig interesse fra 

samfundet grundet den økonomiske indvirkning denne post kan have. 

                                                
- 46oversigt_over_forretningsregler_ved_indsendelse_af_digitale_aarsrapport

er_2018_01_v1_9_1 
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Erhvervsstyrelsen har ligeledes haft yderligere fokus på denne regnskabspost for 

at sikre lånet bliver indfriet når posten er udfyldt. Denne regnskabspost har 

ligeledes en række skattemæssige konsekvenser, da aktionærlån er ulovligt i 

henhold til LL § 16 E stk. 1. Denne regnskabspost medfører altså væsentlige 

skattemæssige konsekvenser for samfundet.  

 

På trods af at der er tale om et interessepunkt har undersøgelsen fremvist en 

fejlmargin på 0,25 % hvilket er en utroligt lav fejlmargin der kan vurderes for 

næsten ikke eksisterende. På den baggrund vurderes det at nødvendigheden for 

en kontrol på området ikke er relevant, da fejlmarginen allerede er lav.  

 

Anvendt regnskabspraksis 

 

Erhvervsstyrelsen har en række kontroller for anvendt regnskabspraksis der 

afdækker specifikke regnskabsområder, se nedenstående kontroller. Der er ingen 

kontroller der afdækker helheden af den anvendte regnskabspraksis, eller som 

sikrer anvendt regnskabspraksis for alle relevante poster er medtaget. Dernæst er 

kontrollerne vedrørende kapitalandele og ejendomme adviserings kontroller, 

hvilket medfører at disse ikke skal overholdes. Det medfører at der for anvendt 

regnskabspraksis er en række af årsregnskabslovens bestemmelser, som ikke 

bliver afdækket af kontroller.  

 

FR 3 - Angivelse af regnskabsklasse under anvendt regnskabspraksis. - FEJL 

FR 35 - Mindst et felt udover regnskabsklasse skal være udfyldt under anvendt 

regnskabspraksis. - FEJL 

FRM01 - Der er angivet regnskabstal for kapitalandele, men der findes ikke en 

anvendt regnskabspraksis for dette. - ADVIS 

FRM02 - Der er en anvendt regnskabspraksis for kapitalandele, men der er ikke 

angivet regnskabstal for kapitalandele. - ADVIS 

FRM03 - Der er angivet regnskabstal for ejendomme, men der findes ikke en 

anvendt regnskabspraksis for dette. - ADVIS 

FRM04 - Der er en anvendt regnskabspraksis for ejendomme, men der er ikke 

angivet regnskabstal for ejendomme. - ADVIS 

FRM05 - Der er angivet regnskabstal for kapitalandele, men den valgte 

indregningsmetode i anvendt regnskabspraksis kan ikke identificeres. - ADVIS 

FRM08 - Der er angivet regnskabstal for ejendomme, men den valgte 

indregningsmetode i anvendt regnskabspraksis kan ikke identificeres. - ADVIS 
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Undersøgelsen fremviser en fejlprocent på 51,5 %, for anvendt regnskabspraksis. 

Over halvdelen af alle de gennemgåede regnskaber har dermed en fejl i anvendt 

regnskabspraksis. På baggrund af undersøgelsen er der behov for yderligere 

kontroller på området, som sikrer at den anvendte regnskabspraksis er mindre 

fejlfyldt.  

 

Oplysning om betingelser for at undlade revision  

 

Erhvervsstyrelsen har to kontroller på området, den ene er dog kun gældende ved 

omgørelse af årsrapport. FR 14 er en kontrol der afmærker typen af revisorbistand, 

herunder også ingen bistand. Kontrollen er en hård kontrol. Kontrol FR79 sikrer at 

der ikke er fravalgt revision ved omgørelse af årsrapport. Kontrollen er en hård 

kontrol. Erhvervsstyrelsen har udover dette ingen kontroller på området. 

Erhvervsstyrelsen kontrollerer ikke om størrelse grænserne i henhold til ÅRL §135 

er overholdt eller om ledelsen erklærer sig enig i at betingelserne for fravalg af 

revision er opfyldt.  

 

Undersøgelsen fremviser en fejlprocent på 32,25 %, for oplysning om betingelser 

for at undlade revision. Det er en høj fejlprocent, som fremviser at der er et behov 

for yderligere kontroller på området for at sikre fejlprocenten bliver minimeret.  

 

 

 

 

Uoverensstemmelse mellem resultatdisponering og egenkapital 

 

Erhvervsstyrelsen har en kontrol på området, kontrol FR56. Kontrollen sikrer at 

resultatdisponeringen er udfyldt, såfremt årets resultat er større end 1.000 eller 

mindre end -1.000. Kontrollen er en adviserings kontrol, hvilket medfører at der 

kan indberettes regnskab uden resultatdisponering. Der er ingen kontrol til at sikre 

der er overensstemmelse med resultat i resultatopgørelsen og 

resultatdisponeringen, eller kontrol til sikring af overensstemmelse med 

resultatdisponeringen og egenkapitalen.  

 

Undersøgelsen fremviser en fejlprocent på 18,75%, på området. Det kan dermed 

ud fra undersøgelsen ses at der er mange regnskaber der har uoverensstemmelse 
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mellem resultatdisponeringen og egenkapitalen. Der er behov for yderligere kontrol 

på området for at minimere fejl på området.  

 

Aktiver og passiver stemmer overens 

 

Erhvervsstyrelsen har en kontrol på dette område. Det er en såkaldt hård kontrol. 

Det vil sige hvis den siger det ikke stemmer, så vil du ikke kunne indberette 

regnskabet før det er ændret. Ved gennemgang af regnskaberne er der fundet 0 

fejl, så derfor virker det til kontrollen fungere som den skal.  
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8. Løsningsforslag 

For det kommende afsnit vil der blive afgivet løsningsforslag på baggrund af 

ovenstående undersøgelse. Løsningsforslagene vil blive baseret på forslag til 

XBRL kontroller, udover XBRL kontrollen vil der bliver afgivet et forslag til 

ændringer i Regnskab 2.0 Basis. Forslag til ændringer i Regnskab 2.0 Basis vil 

medføre at det kun vil påvirke selskaber der indberettet igennem denne service og 

ikke gennem Regnskab 2.0 Special. XBRL løsningsforslag vil påvirke alle 

regnskaber der bliver indberettet og vil dermed også minimere fejl i regnskaber 

indberettet af revisorer eller andre regnskabskyndige.  

 

Selskabskapital i regnskab stemmer ikke overens med registreret 

selskabskapital i CVR.  

 

Undersøgelsen har fremvist en fejlprocent på 11,75 % på området trods 

Erhvervsstyrelsen har implementeret en adviserings kontrol på området. Det kan 

på baggrund af dette konstateres at kontrollen ikke har den ønskede effekt. For at 

minimere fejl på dette område foreslår vi derfor en ændring af kontrollen.  

 

Ændringen af denne kontrol skal tage højde for flere elementer, da selskabet kan 

foretage kapitalændringer efter balancedagen. Vi har en formodning om at 

kontrollen er lavet som en adviserings kontrol for at sikre at kontrollen ikke afviser 

regnskabet, hvis selskabskapitalen i regnskabet stemte overens med 

selskabskapitalen på balancedagen. Kapitalændringer skal registreres i 

Erhvervsstyrelsens systemer, således at den korrekte selskabskapital fremgår af 

CVR.dk. Erhvervsstyrelsen har altså informationen om at kapitalændringen er sket.  

 

Den nye kontrol skal derfor tage højde for eventuelle kapitalændringer, vi forventer 

at dette kan ske ved at lave en skæringsdato i kontrollen, således at kontrollen 

tager højde for selskabskapitalen på balancedagen. Det vil sikre at eventuelle 

efterfølgende kapitalændringer ikke længere vil være en faktor.  

 

Kontrollen skal udover ovenstående ændres væk fra at være en adviserings 

kontrol, da det kan konstateres at denne kontrol ikke fungerer som adviserings 

kontrol. Kontrollen skal derfor, med ovenstående ændringer, fremadrettet være en 

hård kontrol, der sikrer at regnskabet ikke kan indberettes medmindre 
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selskabskapitalen i regnskabet stemmer overens med den registrerede 

selskabskapital på balancedagen.  

 

Det kunne i undersøgelsen konstateres at hårde kontroller eliminerede fejl 

fuldstændigt. Med implementeringen af disse ændringer til kontrollen vil det på 

baggrund af dette forventes at selskabskapitalen fremadrettet altid vil stemme 

overens med den registrerede selskabskapital i Erhvervsstyrelsens register. Fejlen 

forventes dermed ved implementering at blive fjernet fuldstændigt.  

 

I Regnskab 2.0 Basis skal den registrerede selskabskapital automatisk blive 

udfyldt i regnskabsdelen for selskabskapital posten. Det vil minimere besværet for 

ledelsen, således at de ikke kan indtaste den forkerte selskabskapital for posten.  

 

Der er medtaget udtalelse om fortsat drift, kun i regnskaber der bør omtale 

dette. 

 

Undersøgelsen fremviser en fejlprocent på 29 % for denne post, fejlprocenten er 

derfor høj på området. Erhvervsstyrelsen har ikke implementeret kontrol på 

området. Det kan på baggrund af den høje fejlprocent konstateres at der er et 

behov for kontrol på området, for at minimere antallet af fejl.  

 

Denne type fejl er svær at tage stilling til, da der indgår vurderinger baseret på 

fremtidige hændelser. Der er derfor ikke et entydigt svar på hvornår der skal 

medtages oplysning om fortsat drift, og hvornår det kan undlades. Det vurderes på 

baggrund af dette at kontrollen ikke kan blive implementeret som en hård kontrol. 

Hårde kontroller er at foretrække frem for adviserings kontroller, da det vil medføre 

at regnskabet ikke kan indberettes med fejl.  

 

På baggrund af ovenstående kan det konstateres at kontrollen skal være en 

adviserings kontrol. Kontrollen skal sættes op således at den kontrollerer om 

omsætningsaktiver er mindre end kortfristede gældsforpligtelser. Hvis 

omsætningsaktiver er mindre end kortfristede gældsforpligtelser og der ikke er 

medtaget noteoplysning om den fortsatte drift, skal kontrollen give feedback på 

dette. Kontrollen skal gøre ledelsen opmærksom på at regnskabet er ved at blive 

indberettet med negative nettoaktiver, og at der ikke er afgivet oplysning om fortsat 

drift. Håbet med denne kontrol er at den vil få flere til at overveje fortsat drift og en 

eventuel kommentar på dette.  
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Kontrollen er en adviserings kontrol, så på trods af at ledelsen bliver gjort 

opmærksom på at der kan være en problematik vedrørende fortsat drift er det ikke 

sikkert at ledelsen ved hvad det er, eller tager stilling til det. Undersøgelsen 

fremviser tydeligt at der fremgår fejl på trods af adviserings kontroller, det 

forventes derfor ikke at fejlen elimineres, vi har dog en forventning om at 

implementering af denne kontrol vil kunne minimere fejl på området. 

 

I Regnskab 2.0 Basis er mulighederne lidt større end ved ovenstående XBRL 

kontrol, da der i Regnskab 2.0 Basis er bedre muligheder for at oplyse ledelsen. 

Denne oplysnings mulighed har vi en klar forventning om vil have en stor effekt. 

Regnskab 2.0 Basis skal når tallene for regnskabet er udfyldt og det forsøget at gå 

videre informere ledelsen om de negative nettoaktiver samt at der kan være behov 

for udtalelse om den fortsatte drift. Det vil sikre ledelsen bliver gjort opmærksom 

på at der er et muligt problem. I forbindelse med ledelsen bliver gjort opmærksom 

på at der kan være et problem skal der fremgå informationstekst om hvad 

princippet om fortsat drift er, samt eksempler på hvordan en oplysning om fortsat 

drift kan se ud. Medtager ledelsen fortsat ikke oplysning om fortsat drift skal de 

blive gjort opmærksomme på dette i forbindelse med endelig indberetning af 

regnskab fra XBRL kontrollen.  

 

Oplysning om antallet af heltidsbeskæftigede er medtaget i regnskaber med 

ansatte. 

 

Undersøgelsen fremviser en fejlprocent på 19,25 % på området, der er altså 

fundet en del fejl på dette område. Erhvervsstyrelsen har implementeret en 

adviserings kontrol på området, men på baggrund af den høje fejlprocent kan det 

konstateres at denne ikke har den ønskede effekt. Område har derfor behov for at 

der sker en ændring af kontrol for at sikre fejlen fremadrettet bliver minimeret. Vi 

har for dette område 2 løsningsforslag vi vurderer vil være effektive.  

 

Det ene løsningsforslag vil være at lave et samarbejde med SKAT eller ATP, om 

deling af oplysninger, således at Erhvervsstyrelsen kan indhente oplysninger om 

atp bidraget fra de respektive systemer. Det vil medføre at Erhvervsstyrelsen har 

de nødvendige oplysninger for beregning af antallet af ansatte. Med oplysninger 

om atp bidraget kan Erhvervsstyrelsen opsætte en automatisk beregning der sikrer 

at det gennemsnitlige antal ansatte bliver udregnet på baggrund af atp bidraget 
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ved brug af atp metoden. Erhvervsstyrelsen kan her beregne dette ved at tage atp 

bidraget og dividere det med standardsatsen for heltidsbeskæftigede(atp 

bidrag/3408 = gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede). Med denne oplysning 

kender Erhvervsstyrelsen det gennemsnitlige antal ansatte der skal oplyses og kan 

derved tvinge selskabet at dette skal indberettes korrekt. Det vil ske ved en hård 

kontrol der påkrævere at selskabet giver oplysning om det antal ansatte 

Erhvervsstyrelsen har beregnet.  

 

Det første løsningsforslag vil sikre at der bliver medtaget oplysning om antal 

heltidsbeskæftigede i regnskaber samt sikre at antallet er korrekt oplyst. Det er 

dog ukendt hvad implementerings mulighederne er her, da det vil kræve 

samarbejde med øvrige instanser.  

 

Det andet løsningsforslag vil kunne løses af Erhvervsstyrelsen uden samarbejde 

med øvrige instanser. Kontrollen skal ændre fra at være en adviserings kontrol til 

at være en hård kontrol, for at sikre oplysningen bliver medtaget i regnskabet. 

Bliver kontrollen oprettet som en hård kontrol kan det dog medføre problemer da 

det også vil påvirke selskaber uden ansatte. For at sikre dette ikke bliver et 

problem skal kontrollen have indsat en regel, der sikrer at den kun bliver aktiveret 

når personaleomkostninger er udfyldt. Det vil medføre at hvis selskabet udfylder 

personaleomkostninger vil systemet kræve at de medtager oplysninger om antal 

ansatte. 

 

Det andet løsningsforslag vil sikre at der bliver medtaget oplysning om antal 

heltidsbeskæftigede, kontrollen vil dog ikke kontrollere selve antallet af ansatte. 

Kontrollen er på den baggrund effektiv til at sikre oplysningen bliver medtaget.  

 

Begge løsningsforslag skal have indarbejdet en regel for aktivering af kontrollen 

der sikrer at den ikke bliver aktiveret ved anvendelse af mikro B bestemmelserne. 

Mikro B virksomheder har mulighed for at fravælge antal ansatte, hvilket betyder at 

kontrollen ikke skal aktiveres når disse bestemmelser anvendes.  

 

Reserve for iværksætterselskab er korrekt bundet på egenkapitalen. 

 

Undersøgelsen fremviser en fejlprocent på 18 % på området, det er en høj 

fejlprocent, som indikerer at der er behov for kontrol. Erhvervsstyrelsen har ikke 
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implementeret kontrol på området. Det vurderes at der er behov for 

implementering af kontrol på området på baggrund af den høje fejlprocent.  

 

Reserve for iværksætterselskaber skal indregnes når selskabet har overskud, 

kontrollen skal derfor sikre at der bliver overført mindst 25 % af årets overskud til 

reserve for iværksætterselskaber. Kontrol elementet er forholdsvist simpelt, da 

eventuelle efterfølgende underskud ikke kan modregnes i reserven. Kontrollen skal 

dog have indarbejdet en regel når reserve for iværksætterselskaber + 

selskabskapitalen = 50.000 kr., så skal den stoppe. For det år hvor reserve 

maksimum er nået skal kontrollen sikrer at der kun bliver overført den del der 

mangler for at reserven + selskabskapitalen = 50.000 kr. Det vil medføre at alle 

relevante regnskaber bliver ramt af denne kontrol.  

 

For at sikre denne kontrol er effektiv, skal den laves som en hård kontrol. Den 

hårde kontrol vil sikre at regnskabet ikke kan indberettes medmindre posten er 

håndteret efter ovenstående forslag. Det vil sikre at fejl på området bliver 

elimineret helt.  

 

Der vil her ikke blive medtaget særskilt ændring i Regnskab 2.0 Basis, da det 

vurderes at XBRL kontrollen vil være nok på dette område.  

 

Reserve for opskrivninger er korrekt bundet på egenkapitalen.  

 

Undersøgelsen fremviser her en fejlmargin på 1,75 %, hvilket er en lav fejlmargin. 

Erhvervsstyrelsen har her implementeret en adviserings kontrol. Det er blevet 

konstateret at der ikke er behov for kontrol, men det er ligeledes konstateret at, 

trods det ikke er målt, at mængden af regnskaber der har behov for opskrivninger 

på henholdsvis materielle og immaterielle anlægsaktiver udgør en lille del af 

populationen. Procentuelt i forhold til mængden af regnskaber der reelt er fejl i hvis 

posten fremgår kan derfor være høj. 

 

Det er for denne post valgt ikke at afgive et løsningsforslag grundet kompleksiteten 

af kontrollen. Det er udover dette konstateret i forbindelse med udførelsen af 

undersøgelsen at det har været svært at reelt konstatere fejl på området. 

Kontrollen vil derfor også være svær at opstille, da det er et komplekst område 

med en lang række variable, der kan være svære at tage højde for.  
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Alle relevante bestanddele i regnskabet er medtaget. 

 

Undersøgelsen fremviser en fejlprocent på 24,5 %, hvilket er en høj fejlprocent. 

Erhvervsstyrelsen har implementeret flere adviserings kontroller samt hårde 

kontroller, jf. afsnit 7.2 vedrøre bestanddele. Det kan dog konstateres at 

kontrollerne ikke har været tilstrækkelige, da fejlprocenten fortsat er høj.  

 

For at minimere antallet af fejl på dette område vil der være et behov for ændring 

af de nuværende kontroller. Det er tidligere konstateret at det alene er hårde 

kontroller der kan sikre at fejl med sikkerhed ikke forekommer, adviserings 

kontroller har fortsat mange fejl. For at sikre fejlen bliver elimineret skal 

kontrollerne for de enkelte bestanddele i følgende afsnit så vidt muligt være hårde 

kontroller, der kan dog være aspekter der er nødt til at være advisering kontroller.  

 

Kontrollen skal sikre at alle relevante bestanddele bliver medtaget, for at dette kan 

opnås skal der opbygges en kontrol for hvert enkelt bestanddel i regnskabet. For 

ledelsespåtegningen er der allerede en kontrol, kontrollen er ikke kontrolleret 

individuelt, men opbygningen af kontrollen virker fornuftig, hvorfor at der ikke vil 

blive foreslået ny kontrol på dette område.  

 

For ledelsesberetningen er der ligeledes en hård kontrol, denne sikrer at der er et 

felt der bliver udfyldt udover 5-års oversigten. Kontrollen sikrer dog ikke at der er 

medtaget oplysning om de væsentligste aktiviteter samt eventuelle væsentlige 

ændringer i virksomhedens aktiviteter eller økonomiske forhold. Selskabet skal 

ligeledes medtage oplysning om fravalg af revision, såfremt dette ikke fremgår af 

ledelsespåtegningen. Der vil her ikke være fokus på fravalg af revision, da dette vil 

blive medtaget senere. Der vil alene være fokus på oplysning om væsentligste 

aktiviteter. Erhvervsstyrelsen har selv implementeret en adviserings kontrol på 

dette, den implementerede kontrol, kontrollerer om der er medtaget oplysning om 

de væsentligste aktiviteter samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold. For at 

sikre denne kontrol minimerer fejl, bør kontrollen blive delt op i 2 elementer. Først 

skal kontrollen sikre at der er medtaget oplysning om selskabets væsentligste 

aktiviteter, denne kontrol skal være hård for at sikre denne oplysning altid bliver 

medtaget. Den næste kontrol skal være vedrørende regnskabsmæssige og 

økonomiske forhold, den kontrol skal dog kun være en adviserings kontrol, da det 

ikke er sikkert at det er et krav for virksomheden at oplyse. For at sikre kontrollen 
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ikke nægter indberetning af et regnskab der kan være rigtigt kan denne kontrol 

ikke laves til en hård kontrol.  

 

Der er en hård kontrol for anvendt regnskabspraksis, der sikrer at der mindst bliver 

oplyst hvilken regnskabsklasse regnskabet aflægges efter, samt et yderligere 

element. Store dele af anvendt regnskabspraksis kan på baggrund af dette fortsat 

mangle, hvorfor det vurderes at den for sig selv ikke vil være effektiv. Der vil blive 

afgivet forslag til kontrollen under anvendt regnskabspraksis nedenfor. 

 

For resultatopgørelsen er der en hård kontrol der sikrer at årets resultat skal 

udfyldes, det medfører at årets resultat som minimum altid vil være medtaget. Der 

kan være forkerte tal på de øvrige poster, samt manglende bestanddele her, men 

det har ikke været muligt at kontrollere dette. Det kan på baggrund af dette 

konstateres at der ikke er et eventuelt løsningsforslag der vil hjælpe på dette 

område da det vurderes at fungere tilfredsstillende ud fra de mulige oplysninger. 

 

For balancen er der allerede en lang række af kontroller, men de vigtigste 

kontroller for at sikre at balancen er medtaget, er de hårde kontroller der sikrer at 

egenkapital skal være udfyldt, ligesom aktiver og passiver skal være udfyldt. Det 

medfører at balancen vil være medtaget i regnskabet. Det kan ligesom med 

resultatopgørelsen ud fra det tilgængelige oplysninger alene konstateres om 

balancen er medtaget og ikke hvorvidt alt relevant er medtaget. Det vurderes ikke 

at der er behov for yderligere kontroller på området.  

 

Der er for noterne ingen særlige kontroller, Erhvervsstyrelsen har alene 2 

kontroller her, en for fonde, hvilket vi ikke vil komme nærmere ind på samt en for 

oplysning om antal ansatte. Oplysning om antal ansatte er nævnt ovenfor. På den 

baggrund er der ingen reelle kontroller der sikrer at noterne er medtaget, dog er 

det ikke nødvendigvis et krav for selskabet at der skal medtages noter, da det er 

afhængigt at de enkelte regnskabselementer. For at sikre dette område bliver 

korrekt vil det være nødvendigt at lave en kontrol for hver enkelt regnskabspost 

der kræver noteoplysning. Det vurderes derfor et løsningsforslag for denne post 

alene skal være for basale poster. Dette er eksempelvis vedrørende antal ansatte, 

men denne er dækket ovenfor. Dertil kommer der oplysning om mikro B 

bestemmelser, dette løsningsforslag vil blive gennemgået senere i et særskilt 

punkt. Note vedrørende ledelsesberetning er afdækket ovenfor. Det vurderes at 

disse er de mest basale noter der vil fremgå hyppigst i regnskaberne. Der vil for 
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dette punkt ikke blive givet et specifikt løsningsforslag, men forventer at øvrige 

kontroller vil sikre at noter bliver medtaget i regnskabet.  

 

For Regnskab 2.0 Basis, kan manglende bestanddele ændres således at systemet 

sikrer i større grad at de korrekte bestanddele medtages. Det vurderes her at 

ledelsespåtegning fungerer fornuftigt, men for ledelsesberetningen kunne der være 

mere hjælp. Det kan være ved at lave et felt der hedder “Selskabets væsentligste 

aktiviteter”, her skal feltet udfyldes før det er muligt at gå videre til næste fanen. 

Derudover kan der være et felt vedrørende regnskabsmæssige og økonomiske 

forhold, samt eventuelle væsentlige ændringer i driften, som giver ledelsen 

mulighed for at udtale sig om dette. For anvendt regnskabspraksis, vil dette blive 

kommenteret på under anvendt regnskabspraksis. For resultatopgørelse, balance 

og noter vurderes det at der ikke kan gøres yderligere. 

 

Der er medtaget noteoplysning om aktionærlån når regnskabsposten 

tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse er udfyldt 

 

Undersøgelsen fremviser en fejlmargin på 0,25 %, hvilket er en utrolig lav 

fejlmargin. Erhvervsstyrelsen har ikke implementeret kontroller på området. Det er 

her tidligere konstateret at kontrol på området ikke vurderes at være nødvendig 

grundet den lave fejl procent.  

 

På trods af dette vil vi afgive et løsningsforslag alligevel. Kontrollen skal sikre at 

når regnskabsposten “Selskabsdeltagere og ledelse” er udfyldt, så skal der 

medtages noteoplysning om lånet, herunder skal der fremgår rentefod og 

tilbagebetalte beløb i året. Kontrollen her skal være en hård kontrol da 

kontrolelementet tillader at dette er muligt, kontrollen skal blot sikre at der er 

medtaget note med relevante oplysninger såfremt posten er udfyldt.  

 

I Regnskab 2.0 Basis, skal der automatisk medtages forslag til note, hvor de 

krævede oplysninger blot skal oplyses. Derudover skal Regnskab 2.0 Basis ikke 

tillade at der bliver gået videre før noten er fuldt udfyldt. Det vil sikre at brugere af 

Regnskab 2.0 Basis bliver tvunget til at udfylde noten.  

 

Anvendt regnskabspraksis er medtaget og er korrekt. 
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Undersøgelsen fremviser her en fejlmargin på 51,5 %, hvilket er den hyppigste fejl 

af alle de kontrollerede. Erhvervsstyrelsen har i forvejen implementeret en række 

kontroller på området, det kan dog konstateres at disse ikke har været effektive. 

Det konstateres at der er behov for fokus på denne post for at sikre fejlene på 

posten fremadrettet bliver minimeret.  

 

Kontrollen her er svær at sammensætte en kontrol for, da der reelt er mange 

muligheder for hvad der kan stå i anvendt regnskabspraksis. Det vil komme an på 

indregningsmetoden de enkelte har anvendt i overensstemmelse med 

bestemmelserne for indregning i årsregnskabsloven. Kontrol af selve tekst delen 

kan på den baggrund ikke lade sig gøre ved en XBRL kontrol. Det kan dog lade sig 

gøre at sikre alle de relevante regnskabsposter har en tilhørende 

regnskabspraksis tekst. Kontrollen skal her udformes således at der for hver 

udfyldte regnskabspost i resultatopgørelsen og balancen er medtaget mindst den 

overskrift i anvendt regnskabspraksis. Det vil sikre at alle de relevante overskrifter 

er medtaget, herefter skal kontrollen sikre at teksten under overskriften bliver 

udfyldt. Det vil sikre at alle regnskabsposter er medtaget i regnskabspraksis, samt 

at der er medtaget tekst for hver enkelt regnskabspost. Denne kontrol skal være 

en hård kontrol for at sikre der ikke opstår fejl på området. Det vil forventes at 

særligt dette område vil blive ignoreret ved en adviserings kontrol, da vi har en 

forventning om at dette punkt er det sværeste og mest uinteressante for ledelsen.  

 

Udover ovenstående kontrol skal der være en kontrol der sikrer at måle valuta er 

oplyst og at der bliver oplyst om anvendt regnskabspraksis er aflagt efter samme 

regnskabspraksis som sidste år. Det vil sikre at de generelle indregningsmetoder 

er oplyst, således at regnskabslæser har en forståelse for dette. Denne kontrol 

skal ligeledes være hård for at sikre der ikke opstår fejl på posten. For begge 

kontroller er gældende at den skal deaktiveres hvis mikro B bestemmelserne 

anvendes.  

 

I Regnskab 2.0 Basis, skal der ligeledes ske en stor forandring for at gøre det 

nemmest muligt for ledelsen. Det forventes at hvis det gøres nemt at der vil være 

væsentligt færre fejl i anvendt regnskabspraksis. Systemet skal opbygges således 

at hver gang der bliver oplyst et tal under resultatopgørelse eller balancen så skal 

der være en afkrydsningsboks der hedder “tilføj anvendt regnskabspraksis”. Det vil 

tillade ledelsen at tilføje standardtekst til anvendt regnskabspraksis fra 

årsregnskabsloven. Såfremt der er flere af typer metoder til indregning skal der 
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være en pop up boks, som giver ledelsen mulighed for at vælge imellem de 

forskellige standarder. Efter alle de relevante regnskabsposter er udvalgt skal 

ledelsen bliver præsenteret for den anvendte regnskabspraksis, her skal ledelsen 

tage stilling til om den er korrekt medtaget og afspejler virkeligheden. Ledelsen 

skal have mulighed for at ændre i teksten. Det vil sikre at alle brugere i Regnskab 

2.0 Basis bliver påtvunget at gennemgå anvendt regnskabspraksis, samt sikre at 

der er medtaget anvendt regnskabspraksis for alle relevante regnskabsposter.  

 

Medtagelse af oplysninger om betingelser for at undlade revision er 

overholdt.  

 

Undersøgelsen fremviser her en fejlmargin på 32,25 %, det er høj fejlmargin. 

Erhvervsstyrelsen har implementeret kontroller på området, men ingen kontroller 

der reelt sikrer at ledelsen har oplyst om betingelserne anses for overholdt. På 

baggrund af den høje fejlmargin vurderes det at der er behov for kontrol på 

området.  

 

Kontrollen skal her sikre at der er medtaget oplysning om at betingelserne for at 

undlade revision er opfyldt, dette skal sikre at ledelsen har taget stilling til at 

betingelserne er overholdt. Kontrollen skal gennemgå regnskabet for oplysning om 

betingelserne, da dette kan fremgå både af ledelsespåtegning, ledelsesberetning 

og som noteoplysning. Kontrollen er derfor nødt til at gennemgå hele regnskabet 

og først stoppe når den støder på oplysningen. Kontrollen skal først aktiveres når 

der er udfyldt ingen revisorbistand. Erhvervsstyrelsen har her kontrol FR 14, der 

modtager denne oplysning, kontrollen skal derfor først aktiveres på baggrund af 

den modtagne oplysning fra kontrol FR 14. Kontrollen skal være en hård kontrol 

der sikrer at denne oplysning bliver medtaget i regnskabet.  

 

I Regnskab 2.0 Basis skal det opsættes således at når der ikke er erklæring fra 

revisor, eller når der er en assistance erklæring fra revisor, så skal oplysningen 

automatisk medtages i ledelsesberetningen. Såfremt ledelsen ikke anvender en 

ledelsesberetning skal oplysningen automatisk medtages i en note, samt have en 

afmærknings boks hvor ledelsen skal bekræfte at de anser betingelserne for 

fravalg af revision for opfyldt. Det vil sikre at ledelsen reelt har taget stilling til om 

de har mulighed for at fravælge således oplysningen ikke bare er medtaget.  
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Der er overensstemmelse mellem resultatdisponering og egenkapital 

 

Undersøgelsen fremviser en fejlmargin på 18,75 %, hvilket er en forholdsvis høj 

fejlmargin. Erhvervsstyrelsen har her en enkelt adviserings kontrol. Det er 

konstateret at denne ikke har fungeret optimalt og at der er behov for ændringer 

eller tilføjelser til denne.  

 

For at sikre at der bliver minimeret fejl på dette område skal kontrollen opdeles i 2 

kontroller der kontrollerer 2 forskellige ting. Den første kontrol skal sikre at årets 

resultat bliver korrekt overført. Det skal den gøre ved at sikre der er 

overensstemmelse mellem årets resultat og forslag til resultatdisponeringen. 

Kontrollen skal her sikre at årets resultat bliver korrekt overført med det korrekt 

beløb, da det minimere fejl for udfyldelse her. Denne kontrol skal være en hård 

kontrol.  

 

Den anden kontrol skal være en kontrol af selve overførslen til egenkapitalen. Den 

skal her forsøge at sikre resultatet bliver korrekt overført til egenkapitalen, men det 

kan være svært at sikre en løsning på dette da der er en række 

egenkapitalbevægelser der kan påvirke ændringen i egenkapitalen. Der er her 

udbytte fra sidste år der er udbetalt, eventuelt ekstraordinært udbytte, eventuelle 

kapitalændringer eller koncerntilskud mv. Det er her ikke muligt at opsætte en 

kontrol der kan tage højde for det hele. For de fleste virksomheder er det reelt kun 

årets resultat samt udbytte der påvirker egenkapitalen. Der skal her opsættes en 

kontrol der kontrollerer om sidste års egenkapital fratrukket sidste års foreslåede 

udbytte tillagt årets resultat svarer til årets egenkapital. Er der her 

overensstemmelse må det konstateres at resultatdisponeringen er overført korrekt. 

Såfremt der ikke er overensstemmelse kan det her ikke være en hård kontrol, da 

der kan være elementer der er skyld i at egenkapitalen har øvrige bevægelser. 

Kontrollen skal på baggrund af dette være en adviserings kontrol.  

 

I Regnskab 2.0 Basis, skal det være samme kontrol, som ovenstående. 

Mulighederne er dog her væsentligt større, da det her er muligt at spørge ledelsen 

hvilke hændelser der er skyld i at resultatdisponeringen er forskellig fra 

bevægelserne fra egenkapitalen. Det skal her ske med valgmuligheder af de mest 

hyppige begrundelser, eksempelvis koncerntilskud eller kapitalforhøjelse. Der skal 
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udover valgmuligheder været et “andet” felt, hvor ledelsen skal skrive en 

kommentar om årsagen, her vil ledelsen have muligheden for at udtale sig. 

Erhvervsstyrelsen kan her have særligt fokus på dem der afmærker andet, da det 

vil være særtilfælde.  

 

Aktiver og passiver stemmer overens. 

 

Undersøgelsen fremviste 0 fejl på området, det vurderes på den baggrund at den 

hård kontrol har været effektiv. Der vil ikke blive afgivet løsningsforslag på denne 

post da den nuværende løsning vurderes at fungere efter hensigten.  

 

Mikro B bestemmelser 

 

I forbindelse med ovenstående løsningsforslag samt fejlmarginer vurderes at det 

kan være relevant at sikre flere selskaber anvender mikro B bestemmelser samt 

sikrer at disse bliver oplyst korrekt. Vi mener dette, da det vil sikre at det kan 

undlades at oplyse særligt anvendt regnskabspraksis og oplysning om antal 

heltidsbeskæftigede. Vi har på disse 2 områder set en høj fejlprocent, som ville 

kunne minimeres ved en effektuering af mikro B bestemmelserne.  

 

Kontrollen skal her sikre at når mikro B bestemmelserne bliver oplyst skal der 

medtages noteoplysning der oplyser at bestemmelserne er anvendt. Det vil 

medføre at regnskabet kan benytte sig af undtagelserne, som medfører at der ikke 

vil være fejl i anvendt regnskabspraksis og oplysning om antal 

heltidsbeskæftigede, da det ikke er krav at oplyse dette. Kontrollen skal være en 

hård kontrol, der sikrer at oplysningen er medtaget for at minimere fejl på området 

helt.  

 

Regnskab 2.0 Basis har en mulighed, hvor man kan vælge mikro B bestemmelser. 

Når det afmærkes at mikro B bestemmelserne anvendes, skal Regnskab 2.0 Basis 

automatisk medtage note, med mulighed for at vælge hvilke undtagelser der bliver 

anvendt. Det vil sikre at oplysningen er korrekt medtaget og at det fremadrettet vil 

være et korrekt regnskab.  

 

Standard kontoplan 
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I forbindelse med ovenstående kontroller har vi vurderet at flere kontroller vil kunne 

afdækkes hvis det kræves af selskaberne at de skal anvende en standard 

kontoplan i bogføringen. Kontoplanen skal derefter uploades til Erhvervsstyrelsen i 

forbindelse med indberetning af årsregnskabet. Det vil her sikre at 

Erhvervsstyrelsen har oplysning om alle konti i bogholderiet samt værdien af disse. 

Det vil i forhold til de angivne kontrolpunkter kunne hjælpe på følgende:  

 

1. Selskabskapital stemmer overens med CVR. 

2. Oplysning om antal heltidsbeskæftigede. 

3. Reserve for iværksætterselskaber. 

4. Alle relevante bestanddele er medtaget. 

5. Noteoplysning ved aktionærlån.  

6. Oplysning om fravalg af revision.  

7. Der er overensstemmelse mellem resultatdisponering og egenkapital.  

 

Det kan sikre at den bogførte selskabskapital stemmer overens med den 

registrerede selskabskapital. Såfremt der ikke er overensstemmelse med den 

bogførte og registrerede kapital på balancedagen, skal regnskabet ikke kunne 

indberettes.  

 

Oplysning om antal heltidsbeskæftigede kan nu fra Erhvervsstyrelsen nemt 

beregnes på baggrund af atp kontoen i bogføringen. Herefter kan Erhvervsstyrlsen 

selv foreslå oplysning om antal ansatte i regnskabet på baggrund af en atp 

beregning.  

 

Overskuddet bliver oplyst sammen med indsendelse af oplysningerne. Det vil 

medføre at Erhvervsstyrelsen kender overskuddet og kan foretage disponeringen 

på baggrund af dette, hvilke sikrer at ledelsen mindst binder 25 % op til 50.000 kr.  

 

Alle relevante bestanddele er medtaget kan sikres da Erhvervsstyrelsen modtager 

alle regnskabsoplysningerne og på den baggrund kan give et forslag til opstilling af 

regnskab ledelsen kan godkende. Det vil medføre at Erhvervsstyrelsen sikrer at 

alle relevante bestanddele er medtaget. Dette kan dog kun gøres indenfor de 

rammer Erhvervsstyrelsen får oplysninger, Erhvervsstyrelsen kan ikke tage stilling 

til om ledelsen fravælger ledelsesberetningen og medtager oplysningerne i noten, 

som eksempel.  
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Noteoplysning om aktionærlån, dette kan blive sikret at det er korrekt behandlet 

når en bestemt konto i kontoplanen er brugt, så bliver det oplyst i regnskabet og 

noteoplysning bliver medtaget. Erhvervsstyrelsen får her også oplysning om 

tilbagebetaling, sidste års tilgodehavende minus årets tilgodehavende.  

 

Oplysning om fravalg af revision, Erhvervsstyrelsen vil her modtage oplysninger 

om nettoomsætning, antal heltidsbeskæftigede og balancesum, hvilket medfører at 

der nu også kan føres kontrol med om betingelserne er overholdt. Oplysningen er 

fortsat ledelsens ansvar, men tidligere foreslåede kontrol kan sammenlægges med 

denne for at sikre det bliver korrekt medtaget i årsregnskabet.  

 

Der er overensstemmelse mellem resultatdisponering og egenkapital, med fuldt 

indblik i bogføringen kan Erhvervsstyrelsen nu sikre at overførslen er sket korrekt, 

da de får adgang til at se eventuelle posteringer der skiller sig ud. 

Erhvervsstyrelsen kan på den baggrund se om der er lavet eksempelvis 

koncerntilskud og tage højde for dette i deres kontrol.   

8.1 Evaluering af løsningsforslag 

I forbindelse med ovenstående løsningsforslag vil der blive lavet en evaluering af 

kontrollen, herunder om den vurderes effektiv. 

 

Selskabskapital i regnskab stemmer ikke overens med registreret 

selskabskapital i CVR.  

 

Det foreslåede løsningsforslag for den registrerede selskabskapital kontra 

selskabskapitalen i regnskabet vurderes at være forholdsvis let at implementere. 

Det forventes ikke at det vil være en stor omvæltning da Erhvervsstyrelsen i 

forvejen modtager registreringerne med datering samt har en adviserings kontrol 

på området. Denne kontrol skal på baggrund af dette blot ændres, samt lave nogle 

it justeringer der sikrer at systemet tager højde for den nødvendige afgrænsning. 

Løsningsforslaget vil løse 11,75 % af de fundne fejl, hvilket svarer til fejl i 47 

regnskaber. Denne kontrol vil på baggrund af dette rette det samlede antal fejl fra 

828 til 781 for de 400 regnskaber.  

 

Baseret på de forventelige lave implementeringsomkostninger ved denne kontrol, 

vurderes den fornuftig at implementere. Det vurderes ikke at der er de store 
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ulemper ved indførelsen af dette løsningsforslag hvis det kan implementeres som 

beskrevet.  

 

Der er medtaget udtalelse om fortsat drift, kun i regnskaber der bør omtale 

dette. 

 

Løsningsforslaget for manglede udtalelse om fortsat drift bør være forholdsvis let 

at implementere, da selve løsningsforslaget ikke er komplekst. Der skal for denne 

kontrol blot opsættes en matematisk formel der giver udslag når nettoaktiverne er 

negative. Kontrollen for fortsat drift vil dog være en adviserings kontrol og ikke en 

hård kontrol, det betyder at vi på forhånd ikke kender effekten af kontrollen. Det er 

dermed ikke sikker at den ønskede effekt bliver opnået ved at indføre kontrollen. 

Hensigten med løsningsforslaget er dog at oplyse ledelse i forhåbning om at dette 

vil give ledelsen bedre værktøjer til at oplyse om fortsat drift i regnskabet. Der er 

for området en fejlprocent på 29 % og et totalt antal fejl på 116 regnskaber, 

såfremt alle fejl bliver fjernet ved denne kontrol vil det total antal fejl gå fra 828 til 

712. Det er dog ikke sandsynligt at alle fejl bliver fjernet ved implementering af 

denne kontrol baseret på undersøgelsen vedrørende øvrige områder med 

adviserings kontrol.  

 

Vi kender ikke implementerings omkostningerne ved at implementere dette 

løsningsforslag, hvorfor det kan være svært at reelt foreslå det. Såfremt 

omkostningerne ved implementeringen af dette løsningsforslag er lave, som er 

forventet, vil det være fornuftigt at implementere forslaget da det må forventes at 

have en effekt. Hele løsningsforslaget er dog baseret på ledelsens modtagelse af 

adviserings kontrollen samt brugen af den viden systemet vil give dem.  

 

Oplysning om antallet af heltidsbeskæftigede er medtaget i regnskaber med 

ansatte. 

 

Det er her afgivet 2 løsningsforslag, det ene løsningsforslag der afhænger af 

samarbejde med øvrige instanser vil der ikke blive arbejdet videre med da det 

vurderes usandsynligt. Den andet løsningsforslag for dette område er forholdsvist 

simpelt da Erhvervsstyrelsen i forvejen har en kontrol på området. 

Erhvervsstyrelsen kan reelt lave en modifikation af løsningsforslaget og blot 

anvende deres nuværende kontrol ved at ændre den fra at være en adviserings 

kontrol til at være en hård kontrol. Det vil dog i dette tilfælde være en kontrol der 
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uanset om personaleomkostninger er medtaget eller ej kræver oplysning om antal 

ansatte. Vi vurderer at det vil være mere hensigtsmæssigt at kontrollen alene 

aktiveres når personaleomkostninger er medtaget, da det forventes at selskabet 

ikke har ansatte før dette er tilfældet. Det kan konstateres at der er en fejlprocent 

på 19,25% når der bliver markeret fejl alene når det ikke er oplyst og der er 

personaleomkostninger. Det svarer til fejl i 77 regnskaber på området, det betyder 

at implementering af kontrollen som en hård kontrol vil medføre at det samlede 

antal fejl går fra 828 til 751.  

 

Det vurderes at implementeringen af denne kontrol må være nem at implementere, 

da kontrollen allerede er oprettet og blot skal finjusteres. Derudover vil kontrollen 

have en væsentlig effekt på fejl i regnskaber, det vurderes på baggrund af dette 

fornuftigt at implementere løsningsforslaget.  

 

Reserve for iværksætterselskab er korrekt bundet på egenkapitalen. 

 

Løsningsforslaget på dette områder er ikke helt ukompliceret at implementere, da 

det skal tage højde for flere elementer i årets regnskab, samt sidste års regnskab. 

Det vurderes dog stadig muligt at implementere løsningsforslaget. Det skal i dette 

løsningsforslag dog tages højde for den efterfølgende nedsættelse af kapital, 

kapital niveauet for reserven og selskabskapitalen sammenlagt skal derfor ændres 

til 40.000 kr. Det skal udover dette vurderes om det er værd at implementere 

denne løsning efter iværksætterselskaber skal være omregistreret eller opløst 

inden april 2021. Der er en fejlprocent på 18 %, svarende til 72 i regnskaber, det 

medfører at mængden af fejl ved implementering af kontrollen vil falde fra 828 til 

756 på den udvalgt stikprøve.  

 

Det vurderes ikke at være fornuftigt at implementere løsningsforslaget eftersom at 

iværksætterselskaberne afskaffes i april 2021. Løsningsforslaget vil derfor alene 

have effekt i perioden op til denne dato, hvor mængden af iværksætterselskaber 

desuden bliver mindre.  

 

Reserve for opskrivninger er korrekt bundet på egenkapitalen.  

 

Der er for dette område ikke afgivet et løsningsforslag, da det på forhånd er 

vurderet at være uhensigtsmæssigt. Det vurderes desuden at kontrolpunktet ikke 

skulle være udtaget i undersøgelsen på baggrund af sværheden af at sikre om 
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dette er medtaget korrekt i regnskabet samt kompleksiteten af en eventuel kontrol. 

Det vurderes at der for dette område at en kontrol i sig selv ikke vil kunne løse det, 

da der er for mange faktorer at tage højde for.  

 

 

 

Alle relevante bestanddele i regnskabet er medtaget. 

 

Dette løsningsforslag dækker over flere aspekter i regnskabet, og for at sikre at det 

hele får en kontrol, vil det være nødvendigt at implementere en længere række af 

kontroller. Det forventes derfor at fuld afdækning af dette område vil medføre en 

høj implementerings udgift. Implementeringen af løsningsforslagene enkeltvis 

vurderes dog ikke umulige, da en del af løsningsforslagene i sig selv er 

forholdsvist simple. Derudover vil løsningsforslagene afhjælpe en række af 

kontrolpunkterne da der er overlap mellem flere af kontrolpunkterne og dette 

kontrolpunkt. Der er for dette område en fejlprocent på 24,5 %, svarende til fejl for 

området 98 regnskaber, total afhjælpning af fejlen vil derfor medføre at mængden 

af fejl ville falde fra 828 til 730. Det er dog ikke sikkert at kontrollerne vil 

fuldstændigt afhjælpe området, da området er samlet under flere bestemmelser. 

Implementering her kan dog medføre at enkelte dele under posten bliver korrekte, 

hvilket samlet set vil gøre regnskaberne mere rigtige. Løsningsforslagene for dette 

område kan for enkelte dele have en afledt effekt på de andre kontrolpunkter og 

dermed sikre færre fejl.  

 

Det vurderes at det vil være særligt fornuftigt at implementere de kontroller der 

sikrer flere kontrolpunkter inden for dette område, for at sikre størst mulig effekt 

baseret på implementeringen. Det vil medføre at udgiften til implementering kan 

særligt optimeres inden for dette område.  

 

 

Der er medtaget noteoplysning om aktionærlån når regnskabsposten 

tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse er udfyldt 

 

Dette løsningsforslag dækker over et meget lille område, der er på området i 

forvejen en meget lille mængde fejl. Implementeringen af dette løsningsforslag vil 

derfor ikke ændre mængden af fejl i regnskaberne væsentligt. I forbindelse med 

gennemgangen er det dog vurderet at fejlmængden er meget lav, hvilket kan 
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vurderes at skyldes forkert klassificering i regnskabet. På baggrund af dette vil vi 

dog ikke foreslå at gå videre med løsningsforslaget baseret på undersøgelsen.  

 

 

Anvendt regnskabspraksis er medtaget og er korrekt. 

 

Der er her afgivet to løsningsforslag for at sikre der bliver afdækket generelle 

bestemmelser for anvendt regnskabspraksis, samt afdækket anvendt 

regnskabspraksis for alle udfyldte poster i resultatopgørelsen og balancen. 

Løsningsforslaget her vurderes at være komplekst, det forventes derfor også at 

implementering vil medføre væsentligt udgifter til at sikre det bliver implementeret 

korrekt. Anvendt regnskabspraksis er dog en vigtig regnskabspost, som har vist 

sig at have rigtig mange fejl. Området har en fejlprocent på 51,5% med fejl i 206 

regnskaber, og er dermed det område med flest fejl. Såfremt dette område blev 

fuldstændigt afdækket vil fejlmængden gå fra 828 til 622 fejl.  

 

Kontrollen vil formentlig ikke fjerne alle fejl, men den vil helt klart minimere fejlene, 

da det kræver at der bliver medtaget anvendt regnskabspraksis for alle 

regnskabsposter i resultatopgørelsen og balancen. På trods af den forventelige 

høje implementeringsudgift, vurderes det at implementering af denne kontrol vil 

have så stor effekt på fejlmængden at den er fornuftigt at implementere.  

 

Medtagelse af oplysninger om betingelser for at undlade revision er 

overholdt.  

 

Der er for dette område i forvejen en kontrol der sikrer der bliver givet oplysning 

om selskabet har fravalgt revision, løsningsforslaget bør derfor være forholdsvist 

simpelt at implementere. Der skal blot tilføjes en kontrol ovenpå den i forvejen 

eksisterende kontrol, som sikrer at der bliver medtaget oplysning om betingelserne 

for fravalg af revision er overholdt. Det forventes derfor heller ikke at 

implementeringsomkostninger for området vil være høje. Fejlprocenten er 32,25 % 

hvilket svarer til fejl i 129 regnskaber. Implementeringen af kontrollen vil derfor 

medføre at fejlmængden går fra 828 fejl til 699 fejl.  

 

Det vurderes at det vil fornuftigt at implementere denne kontrol da der er en 

forventning til forholdsvis simpel implementering med stor effekt på mængde af 

fejl.  
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Der er overensstemmelse mellem resultatdisponering og egenkapital 

 

Løsningsforslaget for dette område er ikke lige til, der er en række aspekter der 

skal tages højde for, for at sikre at regnskabet ikke bliver nægtet indberettet hvis 

det er korrekt. Løsningsforslaget er delt op i flere elementer, da der er behov for en 

opdeling for at sikre løsningsforslaget kan implementeres på fornuftig vis. Det ene 

løsningsforslag er en hård kontrol, hvorimod det andet løsningsforslag er en 

adviserings kontrol. Det medfører at det ikke er kendt hvilken effekt løsningen reelt 

vil have ved implementering, det kan ikke garanteres at fejl elimineres eller 

minimeres, på trods af der er en klar forventning til at fejlen bliver minimeret. 

Fejlprocenten er på 18,75 % hvilket svarer til fejl i 75 regnskaber. Såfremt fejlen 

blev afhjulpet fuldstændigt ville fejlmængden falde fra 828 til 753, som nævnt 

kendes effekten dog ikke.  

 

Med et forholdsvist kompliceret implementeringsforløb sammen med en ukendt 

effekt på fejl niveauet vurderes det at løsningsforslaget ikke bør implementeres, 

medmindre det kan udformes til at garantere at fejl niveauet falder. Vi foreslår 

derfor ikke implementering af dette løsningsforslag.   

 

Mikro B bestemmelser 

 

Løsningsforslaget for mikro B bestemmelser vurderes at være let at implementere, 

da kontrollen blot skal sikre at der er medtaget oplysning når bestemmelserne er 

anvendt. Kontrollen skal på den baggrund blot sikre at der er medtaget en note 

hvor anvendt regnskabspraksis er fravalgt og oplysninger om antal ansatte. 

Løsningsforslaget vil blive implementeret som en hård kontrol, hvilket vil sikre at 

alle fejl på området fjernes. Der er samlet for oplysning om antal ansatte og 

anvendt regnskabspraksis total fejl på 283 i regnskaberne vedrørende disse to 

punkter. Det medfører at fejlmængden ville ændres fra 828 til 545. Det er dog med 

antagelse om at alle selskaberne her kan anvende mikro B bestemmelserne. 

Realistisk vil det ikke være situationen, da der vil være selskaber der ikke har 

mulighed for at anvende disse bestemmelser. Det forventes trods dette det vil 

have en væsentlig effekt, selvom det ikke kan måles hvad den præcise effekt vil 

være.  
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Det vurderes at denne løsning er let at implementere og vil give fornuftige 

resultater, løsningen vurderes derfor fornuftig at implementere. Det kan dog være 

at Erhvervsstyrelsen vurderer at dette ikke vil være en fornuftig løsning, da det 

betyder at flere regnskaber fravælger at oplyse om anvendt regnskabspraksis eller 

antal ansatte. Den overvejelse skal medtages inden løsningsforslaget 

implementeres, hvorimod nogle af de andre løsningsforslag højner kvaliteten af 

informationerne i regnskabet, så fravælger denne løsning at afgive oplysningen.  

 

Standard kontoplan 

 

Løsningsforslaget fra standardkontoplanen, er allerede delvist effektueret. 

Erhvervsstyrelsen har på nuværende tidspunkt givet mulighed for at bruge 

standardkontoplanen og uploade denne i Erhvervsstyrelsen system, som kan 

bruges til at opstille regnskabstallene. Løsningsforslaget her tager dog skridtet 

videre, det skal her været et krav at alle selskaber gør dette, hvorefter 

Erhvervsstyrelsens system skal geares til at overtage en større del af 

regnskabsopstillingen for at sikre regnskaberne bliver korrekte. Løsningen vil for 

sig selv afhjælpe en lang række af problemer der kan opstå ved 

regnskabsaflæggelse for selskaberne. Det bliver under løsningsforslaget opstillet 

de punkter vi har kontrolleret, som løsningsforslaget vil påvirke. Implementeringen 

af denne løsning forventes at være kompliceret, samt tidskrævende. Den reelle 

påvirkning på fejlmængden er her ukendt og svær at estimere, vi har dog en klar 

forventning om at det vil afhjælpe en lang række fejl i regnskaberne hvis 

størstedelen af regnskabet kan automatiseres.  

 

Vi vil klart foreslå implementering af dette løsningsforslag da vi vurderer at effekten 

på regnskaberne vil være store. Vi forventer at dette løsningsforslag vil kunne 

afhjælpe en lang række fejl i regnskaber, som ellers ville opstå grundet ledelsens 

manglende forståelse af regnskabsaflæggelse samt regnskabslovgivning. 

Løsningsforslaget vil derudover lette den administrative byrde væsentligt da 

regnskabet kan opstilles direkte på baggrund af bogføringsbalancen.   
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9. Skattemæssige fejl  

I forbindelse med gennemgang af regnskaber har det kun været muligt at indhente 

offentlig tilgængelig data. Der har ikke været mulighed for at indhente selskabers 

opgørelse af den skattepligtige indkomst. I forbindelse med gennemgangen af 

regnskaberne, herunder konstatering af en stor mængde af fejl i regnskaber, 

antages det er en stor mængde af fejl i opgørelse af den skattepligtige indkomst 

for selskaberne. Det kan understøttes fra foretagne undersøgelser og rapporter at 

denne antagelse er korrekt. I forbindelse med gennemgang af undersøgelser vil 

der ikke blive beskrevet skattestyrelsens kontroller, og der vil ikke blive afgivet 

forslag til kontroller skattestyrelsen kan implementere for at minimere fejl.  

 

Copenhagen Economics har foretaget en analyse af de skattemæssige tab, som 

er sket i forbindelse med lempelse af revisionspligten. De er her nået frem til at det 

årlige skattetab udgør i alt 1,5 milliarder kr. årligt for skattestyrelsen. I dette er blot 

taget højde for tabte skatteindtægter, og der ikke taget højde for eventuelle øgede 

udgifter hos skattestyrelsen i forbindelse. I opgørelsen af tabet, medgår desuden 

alene selskabsskat, moms og A-skat, hvorfor tabet kan være større end anslået. 

Rapporten tager udover dette alene udgangspunkt i effekten indtil 3 år efter 

lempelsen er foretaget, for at sikre den direkte effekt af lempelsen bliver målt. 

Effekten kan derfor reelt være både større eller mindre end deres opgørelse, men 

det nævnes i rapporten at de mener det er et konservativt tal de er nået frem til. 

Hensigten i rapporten var at sikre der alene blev medtaget effekten af lempelsen, 

og ikke effekten af eventuelle konjunkturændringer eller politiske tiltag47.  

 

Det er i rapporten nævnt at selskabers gæld til skattestyrelsen siden 2014 er 

steget væsentligt, denne er steget med 11 milliarder, hvilke svarer til en stigning på 

68 %48. Det bliver herudover nævnt at der har været problemer med inddrivelse 

systemet hos skat siden 2015, grundet fejl i EFI systemet. Årsagen til den øgede 

skattegæld kan derfor ikke nødvendigvis sammenkobles med fravalg af revision. I 

rapporten fremgår dog at skattestyrelsen har udtalt at revisoren har præventiv 

effekt, da revisor minder ledelsen om skattegælden, samt presser på for at sikre 

skattegælden bliver indbetalt.  

 

                                                
47 Rapport om skat - Copenhagen Economics 
48 Rapport om skat, s. 9 figur 4. 
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Generelt er rapporten tilbøjelig til at sige at lempelsen af revisionspligten har 

medført at skattestyrelsen har tabt indtægter, og at skattegælden hos 

virksomheder er vokset. Rapporten er desuden tilbøjelig til at nævne mængden af 

selskaber der oprettes med formål om at snyde i skat er stigende i selskaberne der 

ikke har revisor.  

 

Det oplyses i rapporten at skattestyrelsen har allokeret 1,8 milliarder frem mod 

2020, samt at det forventes at der skal ansætte 350 medarbejdere til inddrivelse af 

skattegæld. Der bliver ikke oplyst i rapporten om der allokeres yderligere til kontrol 

af indberetninger til skattestyrelsen. Set i lyset af de foretagne ændringer hos 

inddrivelsen hos skattestyrelsen, samt de allokerede midler til området, må det 

forventes at den øgede skattegæld fra 2014 - 2017 falder fremadrettet. I 

forbindelse med de officielle tal for 2018 udkommer, forventes det at skattegælden 

her er mindre end den var i 2017.  

 

I forlængelse af undersøgelsen af regnskaber uden revisor, må det konstateres at 

der er en stor mængde af fejl i disse regnskaber, rapporten fra Copenhagen 

Economics på skatteområdet står dermed i lighed til undersøgelsen af den 

regnskabsmæssige behandling. Det må på den baggrund antages at der er fejl i 

en stor andel af indberetninger foretaget af selskaber uden regnskabsmæssig 

assistance fra revisor eller regnskabs-/skattekyndig. For at sikre korrekte 

indberetninger skal grundlaget for moms, skattepligtig indkomst, A-skat og 

udbytteskat kontrolleres. Det vil være utroligt omfattende at kontrollere alle 

selskaber på disse områder, og det vil være utroligt omkostningstungt for 

skattestyrelsen at kontrollere alle disse områder for alle selskaber, hvorfor dette 

ikke kan lade sig gøre. Skattestyrelsen har på den baggrund stor gavn af revisorer 

eller regnskabs-/skattekyndige der kontrollerer disse områder, da det må antages 

mængden af fejl lavet af revisorer og regnskabs-/skattekyndige er væsentligt 

mindre end ved selskaber der ikke får hjælp på området.  

 

Det er for skattestyrelsen svært at opstille it-kontroller der kan sikre indberetning 

sker korrekt, da dette ikke fungerer i lighed med erhvervsstyrelsens kontrol af 

regnskaber. Den største forskel skattestyrelsen har set i forhold til 

Erhvervsstyrelsen er særligt at det er grundlaget bagved indberetningen der er 

vigtigt for skattestyrelsen, for at sikre indberetning sker korrekt. For at kontrollere 

at grundlaget er korrekt vil det typisk kræve manuel kontrol, hvor grundlaget 

gennemgås, herunder bilag der ligger til grund for grundlaget. Revisor og 
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regnskabs-/skattekyndige bidrager derfor særligt for skattestyrelsen positivt til 

sikringen af korrekte indberetninger, som kan medføre at  kontrollere af 

indberetninger kan minimeres, da det må antages at grundlaget i de fleste tilfælde 

er mere korrekte. Skattestyrelsen kan derefter fokusere hovedparten af deres 

fokus på inddrivelse af skattegæld. 
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10. Konklusion 

Som følge af indførelsen af fravalg revisionspligt i 2006, har der været debat 

vedrørende fejl i årsregnskaber uden bistand fra revisor. I 2012 blev XBRL 

introduceret som er et kommunikation værktøj for finansielle data. Indførelsen af 

XBRL gjorde det muligt for Erhvervsstyrelsen at indføre kontroller på de 

indberettede årsregnskaber. Tidligere skete kontrol ved manuel udvælgelse af 

årsregnskaber. Der er forskellige typer af XBRL kontroller, der er hårde 

kontroller(FEJL) og bløde kontroller(ADVIS). For hårde kontroller gælder at 

årsregnskabet ikke kan indberettes før kontrol forudsætningen er opfyldt, for bløde 

kontroller gælder at det blot bliver oplyst der muligvis er en fejl.  

 

For at undersøge omfanget af debatten er der blevet udvalgt en stikprøve på 400 

årsregnskaber med regnskabsaflutning i 2017. Undersøgelsen tog udgangspunkt i 

11 kontrolpunkter for undersøge mængden af fejl inden for disse 11 

kontrolpunkter. Der blev her fundet 828 fejl, med en gennemsnitlig fejl på 2,07 fejl 

pr. årsregnskab, med fejl i 85 % af de udvalgte regnskaber. 

 

Der blev i forbindelse med undersøgelse udvalgt 11 kontrolpunkter, hvoraf enkelte 

af de udvalgte kontrolpunkter havde en blød kontrol og et af kontrolpunkterne 

havde en hård kontrol. Det blev her konstateret at der var mange fejl på områder 

med blød kontrol, men ingen fejl på områder med en hård kontrol. Det var her ikke 

muligt at måle effekten af de bløde kontroller, men det blev konstateret at de ikke 

havde den ønskede effekt. 

 

Der blev i forlængelse af undersøgelsen afgivet mulige løsningsforslag for 

kontrolpunkterne. Det blev her konstateret at ikke alle løsningsforslag kunne 

afgives med den ønskedede effekt og enkelte løsningsforslag var nødt til at være 

med en blød kontrol. Løsningsforslag med bløde kontroller er generelt usikre da 

effekten af disse ikke er kendte, og et eventuelt løsningsforslag derfor kan være 

ineffektivt. De løsningsforslag der kan implementeres med hårde kontroller 

derimod vurderes at være særligt effektive. 

 

Der er særligt fire løsningsforslag der vurderes at have en stor effekt på 

fejlmængden. Det er løsningsforslaget for oplysning om antal heltidsbeskæftigede, 
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anvendt regnskabspraksis, oplysninger om betingelser for fravalg af revision anses 

for overholdt og løsning om en standard kontoplan.  

 

For oplysning om antal heltidsbeskæftigede skal der implementeres en hård 

kontrol, der sikrer at oplysningen skal medtages. Forslaget er knyttet til at 

personaleomkostninger skal være udfyldt før kontrollen aktiveres. Der blev for 

dette kontrolpunkt også afgivet et forslag om samarbejde med Skattestyrelsen eller 

ATP, men det blev her vurderet at det er en usandsynlig løsning. Der blev for det 

kontrolpunkt ikke afgivet forslag til ændring i Regnskab 2.0 Basis, da det forventes 

dette blot skal følge XBRL kontrollen. Løsningsforslaget forventer at afhjælpe alle 

fejl på området, svarende til 77 fejl.  

 

Løsningsforslaget for anvendt regnskabspraksis er bygget op omkring 

regnskabsposterne, kontrollen skal her kræve at der udfyldes anvendt 

regnskabspraksis for alle udfyldte regnskabsposter i resultatopgørelsen og 

balancen. Der skal her både udfyldes overskrift samt tekst under overskriften. 

Løsningsforslaget tog derudover fat i generelle regler for anvendt praksis, for at 

sikre der bliver medtaget måle valuta korrekt samt oplyst om eventuelle ændringer 

i regnskabspraksis eller om regnskabspraksis er uændret. Kontrollen for anvendt 

regnskabspraksis skal være en hård kontrol for at sikre alle fejl bliver fjernet.  Der 

blev for dette løsningsforslag afgivet markante ændringer til Regnskab 2.0 Basis, 

for at sikre anvendt regnskabspraksis blev korrekt medtaget. Ændringerne vil her 

medføre at systemet skal foreslå standardtekster til anvendt regnskabspraksis 

baseret på indregningsmetoder efter årsregnskabsloven for regnskabselementer 

der bliver tilvalgt. Bliver regnskabselementer ikke tilvalgt i Regnskab 2.0 Basis skal 

anvendt regnskabspraksis fortsat udfyldes i henhold til XBRL kontrollen. Kontrollen 

forventer at afhjælpe alle fejl på området, svarende til 206 fejl.  

 

Oplysning om betingelser for fravalg af revision er overholdt, er en kontrol der vil 

blive baseret på en i forvejen implementeret kontrol. Det i forvejen implementerede 

kontrol modtager input om typen af revision eller om revision er fravalgt. Når 

kontrollen modtaget oplysning om at revision er fravalgt, skal den nye kontrol 

igangsættes for at sikre der er medtaget oplysning om at betingelser for revision er 

overholdt. Kontrollen er en hård kontrol, hvorfor den forventer at afhjælpe alle fejl. I 

Regnskab 2.0 Basis blev der lagt op til at dette ændres således det automatisk 

bliver medtaget, først i ledelsespåtegning, bliver denne fravalgt vil oplysningen 

blive medtaget i ledelsesberetningen. Bliver ledelsesberetningen også fravalgt vil 
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den medtage oplysningen i noten. Efter oplysningen er medtaget skal der være en 

afmærknings boks hvor ledelsen positivt kan bekræfte at de anser betingelserne 

for opfyldte. Kontrollen forventer at afhjælpe alle fejl på området, svarende til 129 

fejl.  

 

Det sidste løsningsforslag er et løsningsforslag der ikke hører under et entydigt 

kontrolpunkt. Løsningsforslaget er en udvidelse af Erhvervsstyrelsens nuværende 

standard kontoplan. Løsningen skal her få Erhvervsstyrelsens system til at opstille 

en stor del af regnskabet automatisk for at minimere involveringen af ledelsen på 

områder hvor ledelsen ikke er nødvendig. Det vil minimere risikoen for fejl da det 

er baseret på et automatisk system der sikre relevante regnskabskrav er opfyldt. 

Systemet skal således blot sørge for at ledelsen skal tage stilling til relevante ting, 

ledelsen skal dog have mulighed for at ændre elementerne i regnskabet efter 

opstillingen, da det er ledelsen der aflægger regnskabet. Effekten af denne kontrol 

er ukendt, men der er en forventning om at det vil minimere fejl i regnskaber 

væsentligt.  

 

Den samlede målbare ændring til fejl i populationen baseret på de 3 første 

kontroller vil ændre mængden af fejl fra 828 til 416. Der vil dermed ske en 

minimering af fejl i regnskaberne på 412, svarende til 49,76 %. Det konkluderes 

derfor at ændringer til it løsningerne kan minimere mængden af fejlene i 

årsregnskaberne.  
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