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Executive Summary 
For Danish companies in the smaller segment, the last couple of changes to the Financial 

Statement Act had been with a focus to minimize administrative burdens. The Danish lawmaker 

did that in two ways. First they decreased the regulation regarding auditing. Fewer of the smaller 

companies would need an audit opinion and a cheaper substitute for audit was available for the 

smaller companies. This act, should procure a decrease in auditing fee for the companies, which 

they could use to boost growth. 

The other way was a decrease in requirements for information in the financial statement for the 

smaller companies. They raised the requirements for the accounting classification, which gave 

some companies the opportunity to submit a financial statement from a lower accounting class. 

The lower class had fewer requirements, which meant fewer administrative burdens. In addition, 

they created a new accounting class for the micro companies. This class had fewer requirements 

on the financial statement disclosure requirements.  

Each year, the new requirements should save the companies millions of Danish crones in cost. 

These millions should rapidly boost the growth of the companies and the society. The Danish 

government calculation method, AMVAB, made the estimation. In 2012, they made a big change 

in the audit requirements and in 2015 the financial statements requirements was changed. 

This report focuses on the effect for the changes had lived up to the initial estimations and 

analyses if there may have been some negative effects with lowering the regulation. The quality of 

the financial statements and the level of information output decreased with the regulatory 

change. The report will conclude on, which changes could be made going forward, to support the 

focus on minimizing the administrative burdens for the companies. 
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Indledning 

Seneste års ændringer til årsregnskabsloven (ÅRL) har afledt en reguleringsmæssig kløft hos de 

danske virksomheder underlagt ÅRL (Årsregnskabsloven, 2019). Ændringerne har medført øgede 

krav til de større virksomheder, men samtidig har de mindre virksomheder oplevet deregulering 

og lempelse af en række krav til årsregnskabet. Lempelsen har fjernet krav, som derved har 

forringet informationsudbuddet hos små og mellemstore virksomheders årsrapporter. Derudover 

har revisionspligt og grænser for regnskabsklasser ligeledes oplevet en lempelig regulering. 

Formålet med dereguleringen af de mindre virksomheder var at lette de administrative byrder. 

Dette skulle give virksomhederne en omkostningsbesparelse, som kunne vendes til en 

konkurrencemæssigfordel og derved øget vækst for dansk erhverv. Selve besparelsesagendaen 

blev indført ved seneste EU regulativ (Europaparlamentet, EU-Direktiv 2013/34/EU, 2013) for 

området, hvor Danmark ligeledes har forpligtet sig. 

 Spørgsmålet er blot om de informationer, som ikke længere er krav til årsrapporten har haft den 

ønskede effekt eller om omkostningen blot er flyttet fra selskabet til interessenterne ved færre og 

ringere informationsværdi. FSR har siden lempelserne i ÅRL påpeget, at man har forringet 

informationskvaliteten i sådan en grad, at det højst sandsynligt har komprimeret det retvisende 

billede. Dette er hovedsageligt hos virksomhederne der aflægger efter mikro B, der har haft 

lempelser, som har ramt grundelementerne i årsrapporten. Derudover har der været større 

samfundsmæssige skandaler involverende finansiel information, som muligvis er afledt af færre og 

ringere finansielle informationer. Der er en større samfundsmæssig debat, hvor lovgiver forsvarer 

de seneste lovændringer, herunder dereguleringen, og mener ikke der er hold i kritikpunkterne fra 

bl.a. FSR. 

Har de forudsætninger, der var forudsat af lovgiver ift. implementeringen af den mere lempelige 

lovgivning, sande eller har konsekvenserne været andre efter implementeringen af den nye lov? 

Set i bagklogskabens lys, hvordan ville man bedst muligt sikre færre administrative byrder, og 

derved opnå lempelser uden der er uhensigtsmæssige følgeeffekter? Dette vil denne opgave 

komme med et bud på.  
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Problembaggrund 

De sidste par ændringer til den danske årsregnskabslov har hovedsageligt været afledt af EU- 

direktivet 2013/34/EU(EU-direktivet), som var en større opdatering af EU’s direktiv omkring 

årsregnskaber. Første og mest gennemgribende ændring til ÅRL (Årsregnskabsloven, Lov om 

ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love, 2015) skete i 2015, hvor man d. 21. maj, 

vedtog L 117 af 28. januar 2015 i Folketinget. Loven bragte en større tilpasning til 

regnskabsklasserne i ÅRLs byggeklodsmodel og de krav der var tilknyttet disse. Grænsen for 

hvornår et selskab indgik i en regnskabsklasse blev lempet, de regnskabsmæssige forudsætninger 

og krav blev ligeledes strømlinet til mere internationale standarder IFRS. Modsat fik de større 

virksomheder øget krav omkring rapportering og CSR.  

Tidligere havde man også kigget på revisionspligten, hvor man i 2012 kom med flere lempelser 

som skulle bidrage med færre administrative byrder for regnskabsaflægger. Udover lempelser, 

blev der også tilføjet en ny erklæringsstandard, som skulle supplere revisionserklæringen, og var 

en ”light” version. Da man hævede grænserne for regnskabsklasserne, øgede man også mængden 

af virksomheder, der kunne benytte udvidet gennemgang i stedet for revision. 

EU-direktivet havde en besparelsesagenda, som skulle forbedre vilkår for de mindre virksomheder 

og øge deres konkurrenceevne således de kunne bidrage med vækst til EU. Ved implementeringen 

af direktivet og dertil lokale lovreguleringer var fokus for de mindre virksomheder i højere grad at 

fjerne krav med idéen om, jo færre informationerne, jo færre administrative byrder. Resultatet ses 

tydeligt, hvor en række krav blev flyttet til regnskabsklasse C og hvor man samtidig hævede 

grænserne, således flere virksomheder kunne aflægge regnskab efter færre krav. Dertil blev der 

indført en ny regnskabsklasse, hvor stort set alle notekrav var fjernet, således regnskabet mere 

eller mindre bestod af en resultatopgørelse og en balance.  

Lovændringen har senere afledt større samfundsmæssig debat, hvor især brancheaktører som 

FSR, der i høj grad beskæftiger sig med årsrapporter, kritiserer ændringerne, og mener de aflagte 

årsrapporter har lidt så stort tab i informationsværdi, at det er skadeligt for samfundet og 

interessenter af regnskaber generelt. Denne kritik er især henvendt til den nye regnskabsklasse 

mikro B. 
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Ændringerne havde til formål at der skulle spares millioner i samfundet på en årlig basis. 

Spørgsmålet er om disse besparelser reelt har fundet sted og om forringelsen af information har 

afledt et samfundsmæssigt tab.  

De seneste år er flere skandaler kendt for offentligheden. Snyd og fejl i SKAT omkring udbytte, 

moms og SKATs generelle håndtering blev gentagne gange overskriften i medierne. Medierne og 

fagfolk begyndte i højere grad at indikere, at der måske var sammenhæng mellem de lempelser, 

der havde ramt årsregnskaberne og revisionspligten og de skandaler der var kommet ud i lyset. 

Hvorvidt skandalerne har været sammenhængende med seneste års deregulering for 

regnskabsområdet har kategorisk været afvist af lovgiver. Dog er der ændret en del i de 

forudsætninger loven var baseret på, grundet de seneste års digitalisering, hvorved det kan 

diskuteres om der overhovedet har været opnået administrative besparelser. Dette har dertil 

afledt et nyt spørgsmål, hvilke effekter har den lempelige regulering omkring krav til 

årsrapporterne for mindre virksomheder så haft? Og hvis de foretagne tiltag ikke har haft den 

ønskede effekt, hvad skulle man så have gjort for at opnå disse besparelser uden evt. 

følgeeffekter? 

Problemstilling 

For de små og mellemstore virksomheder har de seneste ændringer til ÅRL ført til en større 

deregulering omkring kravet til indholdet i virksomhedernes årsrapporter. Såfremt 

minimumslovgivningen følges, vil der være færre tilgængelige informationer for regnskabslæsere. 

Aktører i branchen har påpeget, at lempelserne har afledt forringelse af informationskvaliteten og 

tilgængeligheden af den finansielle data som virksomhederne er forpligtet til at afgive. Dette har 

afledt en negativ samfundsmæssig effekt, da forringelse i informationsværdien forringer 

grundlaget for de økonomiske beslutninger, der træffes i erhvervslivet. 

Spørgsmålet om lovgiver har haft succes ift. implementering af EU-direktivet i dansk lovgivning er 

ubesvaret, samtidig har der været flere fejl hos SKAT og Erhvervsstyrelsen, som mange i 

samfundet mener kunne være undgået ved højere krav til kvalitet og mængde af virksomhedernes 

finansielle data, der bliver offentliggjort. 
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Samfundsdebatten afledt af de seneste års svigt hos de offentlige myndigheder sætter 

spørgsmålstegn ved, om lempelserne var den rigtige måde at skabe de administrative besparelser 

og om der er blevet fjernet for meget information fra virksomhedernes årsrapporter.  

Et nyt spørgsmål omkring hele ÅRL og om dennes struktur er forældet ift. udviklingen er ligeledes 

ubesvaret.  

Problemejer 

Ovenstående udfordring skaber 3 problemejere: regnskabsbrugeren, lovgiver og 

regnskabsaflægger. 

Dereguleringen har antageligt givet regnskabsbrugeren et ringere grundlag, hvorpå denne kan lave 

kvalificerede beslutning, hvilket har forringet dennes evne til træffe den bedst egnede økonomiske 

beslutning. Regnskabsbrugere, såsom investorer, långivere samt staten, vil have færre 

informationer tilgængelig. Regnskabsbrugere defineres i denne opgave som investorer, 

långivere/kreditinstitutter og myndigheder. 

Øget samfundsmæssigt pres ift. regulering af de mindre virksomheder modsiger EU's retning for 

de mindre virksomheder, hvor princippet omkring maksimumharmonisering er gældende. Dette 

skaber en udfordring hos lovgiver, såfremt der er tilstrækkelig samfundsmæssigpres og behov for 

regulering. Spørgsmålet om den nuværende udformning af ÅRL er passende og egnet for de 

mindre virksomheder er i allerhøjeste grad blevet sat i tvivl siden ændringen i 2015. 

Lovgiver er i denne opgave defineret som værende Folketinget. 

Regnskabsaflægger ønsker besparelser og simplificering af aflæggelse af finansiel data. Der er en 

række krav, som løbende har ændret sig og ofte for den ”almene virksomhedsejer” er reglerne 

komplekse. Derved er proces for udarbejdelse omkostningstung, da der enten skal bruges meget 

tid eller der skal bruges hjælp udefra, som ligeledes koster. 

Regnskabsaflægger er defineret, som værende virksomheder. 
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Problemformulering 

Ændringerne til lovgivningen omkring årsrapporten, som blev implementeret i 2012 og 2015, 

havde til formål for mindre virksomheder at lempe administrative byrder, således 

regnskabsaflægger ville opnå driftsmæssige besparelser. Har lovgiver været succesfuld heri, og 

hvilke konsekvenser har lempelserne mod de administrative byrder ved aflæggelsen af 

årsrapporten haft? Kan formålet omkring besparelser opnås på anden vis? 

Ovenstående problemformulering har afledt nedenstående undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvad er grundlaget for lempelserne i det lovmæssige grundlag for årsrapporterne, som 

blev indført i hhv. 2012 og 2015, og hvilken effekt har det haft på årsregnskaberne for de 

mindre virksomheder? 

2. Hvilken effekt har deregulering og hertil lempelse af krav til aflæggelse af årsrapporter for 

regnskabsaflægger og dennes interessenter? 

3. Analysér hvorvidt de foretagne ændringer har haft den ønskede effekt. 

4. Diskutér hvordan man bedst muligt opfylder formålet i det fremtidige lovgrundlag. 
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Forklaring til undersøgelsesspørgsmål 
1. Hvad er grundlaget for lempelserne i det lovmæssige grundlag, som blev indført i 2012 og 

2015, og hvilken effekt har det haft på årsregnskaberne for de mindre virksomheder? 

For at kunne analysere på, hvorvidt lovgiver har været succesfuld i sin implementering af 

ændringerne til det lovmæssige grundlag for årsrapporter, er det vigtigt at forstå, hvorfor man 

lavede ændringerne og til hvilket formål. Dertil at redegøre for de specifikke ændringer og 

lempelser de mindre virksomheder fik af den nye lov. 

Det er vigtigt at kunne skelne mellem hvad der var og hvad der kom til i medfør af ændringen 

af lovgrundlaget. Når dette er fastlagt, kan man analysere på de specifikke ændringer imod 

hvad formålet for disse originalt var. 

 

2. Hvilken effekt har deregulering og hertil lempelse af krav til aflæggelse af årsrapporter 

for regnskabsaflægger og dennes interessenter? 

Undersøgelsesspørgsmål 2 har til formål at belyse de effekter lempelserne til årsrapportens 

informationskrav har på årsrapporten. Lempelserne vil ramme hhv. regnskabsaflægger og 

regnskabsbruger. Effekten for disse vil være vidt forskellige, men begge lige relevante ift. at 

kunne vurdere om implementeringen har haft den ønskede effekt. Et element vil være en 

trade-off analyse ift. besparelsen for regnskabsaflægger ved ikke at udarbejde enkelte 

elementer, mod tabet af information for regnskabsbruger. 

For at kunne vurdere, hvilke effekter lempelserne og deregulering har på regnskabslægger og 

dennes interessenter, er det vigtigt med en teoretisk forståelse for markedseffekterne i et frit 

markedet, hvor der ikke er regulering samt et marked med høj regulering. Dertil kan en 

teoretisk forståelse for konsekvensen af tabt informationsværdi, som bl.a. Agent Principal 

Teori kan hjælpe med at belyse. 
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3. Analysér hvorvidt de foretagne ændringer har haft den ønskede effekt. 

På baggrund af den viden der er opnået i undersøgelsesspørgsmål 1 og 2, sammenholdes 

konklusionerne op imod formål og grundlag for ændringerne som lovgiver havde ved 

implementeringen af den nye lovgivning. Dette formål var adviseret til Folketinget og var 

udslagsgivende for den beslutning, som senere blev til det nye lovgrundlag. Lovens berigtigelse 

ligger i, at formålet er nået, så en analyse heraf er påkrævet for at kunne afdække 

problemstillingen. 

4. Diskutér hvordan man bedst muligt opfylder formålet i det fremtidige lovgrundlag. 

Undersøgelsesspørgsmål 4 er en opsamling af de tidligere undersøgelsesspørgsmål og en 

konkret vurdering ift. ændringer, som menes at have en besparende effekt for 

regnskabsaflæggeren. Specifikke forhold til et nyt lovgrundlag vil være afledt af den viden, de 

tidligere undersøgelsesspørgsmål har fremhævet og hvilke problematikker der har været i de 

tidligere implementeringer. 

 

Afgrænsning 

Opgaven fokuserer på ændringen i lovgivningen for årsrapporter, som blev implementeret i hhv. 

2012 og 2015. Ændringerne til lovene var omfattende og indeholdte også andre reguleringer end 

de specifikke forhold mod lettelsen af administrative lempelser for mindre virksomheder. Denne 

opgaven vil dog kun fokusere på virksomheder fra regnskabsklasse B og mindre (defineret som 

små virksomheder). Ændringer til regnskabsklasse C og højere vil hovedsageligt omhandle flere 

krav ift. regnskabsaflæggelsen, og derfor ikke have samme relevans ift. opgaven som de mindre 

virksomheder. Ikke alle oplysningskrav vil blive opsummeret grundet begrænset relevans. Der er 

en del notekrav, som er meget specifikke, hvorfor de overordnede krav vil blive gennemgået. 

Gennemgang af lovændringer i hhv. EU og dansk regi vil kun fokusere på de elementer der afledte 

administrative lempelser for regnskabsaflæggeren. Lovgivning omkring indregning vil blive 

begrænset gennemgået, da fokus hovedsageligt er på præsentationen af oplysninger i 

årsrapporten. Specifikke elementer omkring koncerner er ligeledes også gennemgået i begrænset 
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omfang, da elementet vurderes at være begrænset for udfaldet af opgaven, men omfangsrigt at 

gennemgå fyldestgørende, hvilket begrænsningen i opgavens omfang ikke tillader. 

Opgaven vil ligeledes involvere regnskabsinteressenter, som benytter sig af virksomheders 

årsrapporter. Dette vil for denne opgave være begrænset til de grupper, hvor det vurderes at være 

mest relevant. For mindre virksomheder afgrænses interessentgruppen til at være 

långivere/kreditinstitutter, myndigheder (SKAT, Erhvervsstyrelsen) og investorer (herunder 

selskabsejere). Fokus på disse skyldes anvendelsen af årsrapporten i dette segment er højere. 

Derved vurderes det, at effekten for disse har størst relevans for opgaven. Andre 

interessentgrupper, såsom analytikere, samarbejdspartnere mv. vurderes også at anvende 

årsrapporten, men for analytikere er det oftest ved større virksomheder, og samarbejdspartnere 

benytter også anden information, hvorfor årsrapporten kun supplere. 

Opgaven vil også være begrænset i form af opgaveudarbejderen består af én person. Dette 

medfører to begrænsninger med sig ift. opgaven. De to begrænsninger udgør tid og ressourcer. Da 

opgaven udarbejdes under en deadline, samt opgaveudarbejder ligeledes passer en fuldtidsstilling, 

vil dette have sine naturlige begrænsninger i, hvor omfattende og dybdegående analyser der kan 

udarbejdes. Der vil være begrænset muligheder for indhentning og bearbejdning af data, hvorfor 

der i opgaven i høj grad vil være benyttelse af sekundære kilder, hvor data allerede er bearbejdet. 

Derfor er der ikke udarbejdet større spørgeskemaundersøgelser. 

Den anden begrænsning udgør ressourcer, som hovedsageligt er kapital til rådighed. Da kapital er 

en begrænsning, vil de anvendte metoder og undersøgelser ikke være kapitaltunge og begrænset i 

omfang.  

For at opsummere vil opgaven være afgrænset til at omhandle ændringerne til ÅRL for mindre 

virksomheder (regnskabsklasse B og ned). Det er kun formålet vedr. administrative besparelser, 

som denne opgave vil belyse og derved ikke nogle af de andre lovmæssige formål. De relevante 

interessentgrupper som denne opgave vil fokusere på, er långivere/kreditinstitutter, myndigheder 

(SKAT og Erhvervsstyrelsen) samt investorer.  



12 
 

Metode 
Dette afsnit vil afspejle valget af metode samt beskrive indhentning og behandling af data hertil. 

Afsnittet vil først beskrive undersøgelsesdesignet for de enkelte undersøgelsesspørgsmål, 

hvorefter dataindsamling og behandling vil blive gennemgået separat. 

Undersøgelsesdesign 
Dette afsnit omhandler de valgte undersøgelsesdesign, der vurderes bedst til at afdække de valgte 

undersøgelsesspørgsmål. 

For at besvare undersøgelsesspørgsmål 1, så er der valgt et ex post facto design. Dette er et 

bagudrettet forløb studie, som vha. en tidligere begivenhed skal beskrive effekten heraf. Det var 

grundet enkeltbegivenheder tilbage i tid, man valgte at indføre de lovmæssige lempelser omkring 

årsrapporter. Derefter kom de specifikke lovændringer i 2012 og 2015, som medførte ændringer 

for regnskabsudarbejder og læser. Specifikt vil der tages udgangspunkt i ændringerne til 

revisionspligt i 2012 og ændringerne til ÅRL i 2015, afledt af EU-direktivet. I disse designs kan det 

være svært at udlede formålet for ændringen. Dette er dog direkte beskrevet i hhv. EU-direktivet 

og lovgivningen. 

For undersøgelsesspørgsmål 2 til 4 benyttes et case design for afdækning af spørgsmålet. Et case 

design tager udgangspunkt i et enkelt element, hvilket for spørgsmål 2 vedrører effekten af 

dereguleringen for regnskabsaflægger og interessenterne. Hertil vil man kigge på, hvilke data der 

er ændret, samt hvilket behov der er for de enkelte regnskabsbrugere. 

For spørgsmål 3 udgør casen at holde resultatet af ændringerne op imod det originale formål, der 

var omkring implementeringen af loven. Dette er hovedsageligt omhandlende regnskabsaflægger, 

men der følges også op på evt. følgeeffekter hos interessenterne, som kan have effekt på 

formålet. 

Spørgsmål 4 opsamler alle de forrige spørgsmål, hvor casen udgør en opsummering af tidligere 

fund i opgaven, hvortil et bud på elementer til en fremtidig årsregnskabslov, som i højere grad 

opfylder formålet for loven. 

  



13 
 

Dataindsamling 
Da opgavens problemformulering og dertilhørende undersøgelsesspørgsmål var fastlagt blev 

søgen efter relevant data fastlagt. For at undersøge de lovmæssige ændringer og formålet herfor, 

tages der udgangspunkt i lovgiver som kilde. Dette omfatter EU-direktivet og de relevante 

høringsnotater, lovforslag samt endelige lovtekster fra det danske Folketing. Til at vurdere de 

faktiske ændringer for regnskabsaflægger er der bl.a. taget udgangspunkt i analyser udarbejdet til 

formålet. Herunder har konsulenthuset DAMVAD udarbejdet en rapport til Erhvervsstyrelsen til 

vurdering af brugen af årsrapporten. Dertil er der af Erhvervsstyrelsen selv udarbejdet en rapport 

omkring effekterne af lempelserne i revisionspligten. Denne rapport har Rigsrevisionen ligeledes 

gennemgået og kommet med en vurderingsrapport, hvilket også er benyttet som grundlag. 

Ligeledes har FSR lavet rapporter omkring emner som antal af fejl i årsrapporter samt rapporter 

om undersøgelse af lempelserne til revisionspligt. 

Der er benyttet interviews af Jyske Banks direktør ifbm. udtalelser omkring revision for deres 

kunder, hvilket er benyttet for at fastslå behovet for interessentgruppen kreditinstitutter.  

Ovenstående er al sekundær data, som er baseret på primærdata, dette omfatter opgørelserne fra 

hhv. DAMVAD og rapporterne udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og FSR. Der er ligeledes indhentet 

primær data for at underbygge de forhold nævnt i rapporterne. Der er udarbejdet interview med 

Jesper Jørn Pedersen, som er partner i revisionshuset EY og har stor erfaring i SMV segmentet. 

Jesper har udtalt sig omkring udarbejdelsen af enkelt elementer og tidsforbruget herfor, som er en 

del af hans job som revisor. Dertil har effekterne af udgået information været drøftet. Der er 

ligeledes udarbejdet interview med Anders Kromann, der er afdelingsdirektør i Jyske Bank Esbjerg, 

som dækker hele Vestjylland. Al primær data er benyttet for metodetriangulere data opnået via. 

Sekundær data, som derved skulle højne kvaliteten heraf. 

Til at forstå den underliggende teori benyttet for opgaven er lærebøger benyttet, som er 

anerkendt og en del af pensum for cand.merc.aud studiet. 

Databehandling 
Al data der er indhentet er gennemlæst, og noter er nedfældet efter relevans. Der er store dele af 

lovtekster, hvortil der er gennemlæst områder af relevans for denne opgaves problemstilling. For 

udarbejdede rapporter er de underliggende analyser, og ikke kun hovedkonklusionerne, 
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gennemgået for at sikre der ikke er misforståelse af evt. data. Alt data benyttet er udarbejdet af 

officielle kilder, hvor sproget er klart og tydeligt, hvorfor de ikke har været svære at forstå. 

Udarbejdede interviews er sket på baggrund af de data og den forståelse der har været opnået for 

emnet via. sekundær data. Alle interviews er optaget, og der er nedfældet referat af disse. Da al 

data var indhentet, blev de alle vurderet og sammenholdt for at sikre bedst mulig validitet, 

reliabilitet og evt. behov for yderligere undersøgelse, såfremt der måtte være stor 

uoverensstemmelse mellem data. 

Kvalitetsvurdering 
Opgavens undersøgelsesspørgsmål 1 tager udgangspunkt i lovtekst, hvorfra data er taget direkte 

fra lovgiver. Dette vurderes at være af høj kvalitet og validitet. De resterende 

undersøgelsesspørgsmål tager udgangspunkt i vurderinger af konsekvensen ved informationstab 

for interessenterne og besparelser opnået hos regnskabsaflægger. Til at vurdere de behov 

interessenterne og brugerne af årsrapporten tages der udgangspunkt i DAMVADs rapport. Denne 

vurderes at være af høj kvalitet, da den er udarbejdet af et uafhængigt bureau til at danne overblik 

over behovet før implementeringen af lovændringerne til ÅRL i 2015. Der er for de væsentligste 

interessentgrupper, herunder udført interviews med Jesper Jørn Pedersen og Anders Kromann. 

Jesper har i sit virke som revisor i SMV segmentet bred indsigt i ledelsesperspektivet og værdien af 

de enkelte regnskabsposter for en bred gruppe af virksomheder. Det har været med i 

overvejelserne, at Jespers syn er præget af sin revisorvinkel, hvorfor hans udtalelser er 

sammenholdt med DAMVADs udsagn. Efter gennemlæsning af DAMVADs rapport vurderes de 

mindre virksomheder også at have meget forskellige svar, hvorfor et evt. spørgeskema ville 

bidrage med begrænset information, medmindre denne var meget omfattende. Derfor vurderes 

det, at Jespers bidrag som ekspert vil belyse problemstillingen bedst, og at denne skildring er valid. 

Anders virke som afdelingschef for Jyske Bank vurderes at være have relevans og give et validt 

bidrag til kreditinstitutionernes behov og syn på sagen. 

De valgte teorier og modeller er udvalgt, da de menes at have høj relevans og bidrager med 

forståelse for den samfundsmæssige effekt omkring regulering og anvendelse af revisor til at sikre 

validitet i informationsgrundlaget. Den teoretiske forståelse er indhentet i lærebøger, som 

vurderes værende af høj kvalitet, da de indgår i CBS pensum. Denne opgave er baseret på 

begrænset primær data, men al sekundær data kommer fra kilder, som vurderes at have høj 
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integritet og er anerkendte medier. Dog er der taget højde for at kilder såsom FSR og 

Erhvervsstyrelsen kan være farvet ift. at være upartiske. Derfor er disse kilder understøttet af flere 

elementer eller der er lavet særskilte konservative vurdering ud fra evt. skøn. Derved vurderes den 

samlede kvalitet af den benyttede data høj og passende for denne opgave.  

Teori 
For at besvare denne opgaves problemstilling er teorien som beskrevet i interessentmodellen, 

agent/principal teorien og reguleringsformerne valgt. Interessentmodellen er benyttet for at 

identificere de væsentligste interessenter og opnå forståelse for deres behov, som anvendes i 

analyserne af effekterne ved lovændringerne for årsrapporten. Agent/principal teorien beskriver 

forholdet omkring anvendelse af revisor og effekten af retvisende information, hvilket bidrager til 

analyserne baseret på valid data i årsrapporten og hvilken følgeeffekt dette kan have. 

Markedsløsninger hjælper til at forstå de basale tendenser, der sker i markedet alt efter om det er 

reguleret eller ureguleret. Dette hjælper til at forstå udviklingen og konsekvenserne for markedet 

efter den nye og mere lempelige lovgivning blev indført. 

Interessentmodellen 
Opgavens fokus ligger bl.a. på de primære regnskabsbrugere, hvilket for denne opgave er opridset 

i afgrænsningen. Interessentmodellen fastlægger, med udgangspunkt i virksomheden sociale og 

økonomiske forhold, de forskellige interessentgrupper. Dette gøres med en forventning, om at en 

interessent stiller en ressource til rådighed med forventningen om at få noget retur. F.eks. de 

danske myndigheder, som stiller infrastruktur til rådighed for virksomheden, hvor modydelsen vil 

være i form af skatter. Der vil i mange tilfælde i en virksomheds interessentgruppe være 

uoverensstemmelser og derved skabe interessekonflikter. Dette kunne f.eks. være medarbejderen 

der ønsker højere løn for det arbejde han udfører, hvilket virksomheden ikke ønsker ift. den ydelse 

han leverer. Derfor er det vigtigt at forstå de enkelte interessentgruppers behov for at kunne 

vurdere de enkelte effekter og konsekvenser heraf. 

Långiver/kreditinstitution: 

Långiver stiller likviditet til rådighed for virksomheden mod et afkast(rente) tilsvarende risikoen. 

For at vurdere risikoen har långiveren behov for indsigt i økonomien. Afkastet vil være højere, jo 
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større risiko der vurderes, hvilket bl.a. er bestemt af mængde og kvalitet af de tilgængelige 

informationer. 

Investorer: 

Investorer bidrager med kapital til virksomheden mod forventet afkast. I lighed med långiver, så 

afspejler afkast(udbytte) den vurderede risiko. Denne vurdering kræver indsigt i virksomhedens 

økonomi. Afhængig af størrelsen på virksomheden, vil investoren skulle indhente den fornødne 

information. For større virksomheder er årsrapporten eneste middel for informationer, hvilket 

også vil være tilfældet i de mindre virksomheder med større ejerkredse, hvor der kan være 

minoritetsejere. I de virksomheder, hvor der kun er 1 ejer er muligheden for indhentning af 

information væsentlig bedre, hvorfor årsrapporten ikke i samme grad er væsentlig. 

Myndighederne: 

Myndighederne stiller ofte infrastruktur og retningslinjer til rådighed for virksomheden. Dog 

faciliteter f.eks. SKAT også modydelser, såsom håndtering af moms og derved også, hvorvidt der 

skal udbetales købsmoms tilbage til virksomhederne. Virksomhedens modydelse herfor er 

bestemt af de betalte skatter. Der opstår derfor et behov for myndigheder ift. kontrol af korrekt 

opgørelsesgrundlag, som de heraf kan opkræve skatter og afgifter af. Dette grundlag er økonomisk 

bestemt og er ofte afspejlet i årsrapporten. Dog kræves der ofte yderligere oplysninger ift. 

indberetning af skattegrundlag, da der er forskel på opgørelsen af skattegrundlaget mellem 

årsrapporten og skatteopgørelsen. 

Agent/Principal teori 
Teorien beskriver, hvordan forholdet mellem virksomhed, ledelse og revisor eksistere ift. 

informationsflowet i virksomheden. Ledelsen er agent for ejerne og ejerne er principalen. 

Sammenspillet imellem de 2 parter kan have interessekonflikt jf. beskrivelserne i 

interessentmodellen. Derved kan der opstå mangel ift. den information givet fra agent til 

principalen, da der kan være afvigelser i disses behov, også kaldet informationsgab. Dette kan 

resultere i, at ledelsen holder elementer skjult for principalen, hvorfor der kan være behov for 

ekstern gennemgang heraf, således principalen er oplyst ift. at træffe det mest optimale 

økonomiske valg. Forholdet omkring mangelfuld information og afledt behov for principalens 

behov for overvågning af ledelsen kan både omfatte bevidst skjulte forhold, men også fejl, hvorpå 
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principalen føler sig nødsaget til ekstern overvågning og kvalitetssikring via. revisor, således de af 

ledelsen oplyste informationer er korrekte. (Elling, 2014) 

Markedsløsninger samt ressourceallokering 
Dette afsnit vil uddybe 2 typer af markedsformer, der overordnet er dominerende. De 2 typer 

udgør hhv. markedsregulering og markedsløsning (Elling, 2014). Disse er med til at understøtte 

ressourceallokeringen. 

Markedsløsning: 

Regnskabsinformation er i lighed med så mange andre ting underlagt markedskræfterne i udbud 

og efterspørgsel. Dog har man i stort set alle lande reguleringer ift. lovgivning omkring 

årsrapporten og den finansielle rapportering. Såfremt man benytter sig af markedsløsning, vil det 

være markedet der sætte krav til regnskabsudarbejderen ift. hvilke informationer der skal 

indeholdes i årsrapporten. Dvs. der ikke fra lovgiversside er krav til, hvilke informationer der skal 

medtages. Denne løsning er delvist implementeret i den danske model, hvor man på visse fronter 

har mulighed for valgfrihed til bl.a. notekrav. Fordelene herved udgør i høj grad mindsket risiko for 

overproduktion, hvorved man kan spare virksomhederne for denne ekstra omkostning, da 

informationsproduktionen ofte ikke er gratis. Dette vil gavne virksomheden, da det vil forbedre 

dennes likviditets flow. Et andet element er man får et brugerspecifikt produkt, hvor man kun 

finder de relevante informationer og i mindre grad uvæsentlige informationer for 

regnskabsbrugeren. Dette mindsker bearbejdningsomkostningen for regnskabslæser.  

Markedsregulering: 

Modsvaret til det frie marked findes i markedsregulering. Denne danner rammerne for 

rapporteringsformen mv. således tilstrækkelig information bliver oplyst. Fortalerne for 

markedsregulering mener ikke, at markedet selv er i stand til at regulere sig tilstrækkeligt, således 

samfundet, især for de store og børsnoterede virksomheder, opnår tilstrækkelig med information. 

Herunder indgår eksplicitte og implicitte fejl. De eksplicitte fejl kommer af markedet, hvor 

regnskabsinformationer har en lighed med et offentligt gode, hvortil der ikke betales. Dvs. 

regnskabsudarbejder ikke får nogen mod ydelse, hvorved det kan lede til underproduktion for at 

mindske omkostningerne herved. Sandsynligheden for regnskabsproducenten ikke producere 

regnskaber, som tilfredsstiller regnskabsbrugerne er høj, når han har begrænset incitament for 

udarbejdelsen. Dette taler for, at man bør regulere markedet. Implicitte fejl kan findes hos 
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monopol markeder, hvor de ikke ønsker at udsende fyldestgørende information for at bibeholde 

deres monopol fordele. Dette kan modvirkes ved reguleringsmæssigt at tvinge disse selskaber til 

at levere tilstrækkelig information. 

Sidst er der for politisk og etisk hensyn et behov for lige information, hvilket i høj grad vil være 

forskelligt på et reguleret og ureguleret marked. I et frit marked vil der være virksomheder, hvor 

interessenter står i en bedre forhandlingssituation og derved står bedre til at kunne få 

informationer som det resterende markedet ikke har mulighed for at opnå. Dette vil skabe en 

skævvridning i konkurrenceforholdene, da konkurrencen ikke vil være på lige vilkår. 

Ressourceallokering (Elling, 2014): 

Grundlaget for ressourceallokering sker ofte ift. årsrapporten og finansiel data. Årsrapporten 

danner især grundlag for beslutninger taget af ressourceallokereren. Den ressource, der 

hovedsageligt fordeles på baggrund af årsrapporten, udgør kapital, hvor ressourceallokereren skal 

vurdere, hvor han får bedst muligt udbytte, alt efter behov og efterspørgsel. Det er 

virksomhederne som udbyder regnskabsinformation, men ligeledes virksomhederne som 

efterspørger ressourcer. Det omvendte er sig gældende for ressourceejeren, som efterspørger 

regnskabsinformationer, således han kan udbyde ressourcer. Jo bedre kvalitet der er i 

årsregnskaberne, jo lettere er det for om allokering af ressourcer for nuværende ressourceejere og 

allokering for nye ressourceejere ift. den optimale økonomiske beslutning. 

Lovmæssig redegørelse 
EU-Direktiv - 2013/34/EU 
I EU havde man længe haft et projekt ift. forbedring af information og skabe gunstige vilkår for 

mindre virksomheder i unionen, som kunne øge deres konkurrenceevne. Forskellige regler for 

unionens medlemslande skabte udfordringer for virksomhederne og interessenterne af disse. 

Direktivet trådte i kraft d. 19. juli 2013, og den påkrævede medlemslandene senest d. 20. juli 2015 

(Europaparlamentet, Sammenlignelige og overskuelige regnskaber i hele EU, 2017) fik indarbejdet 

kriterierne i deres lokale lovgivning. Implementeringen medførte enkelte krav, men også 

muligheder for selvregulering hos de enkelte medlemslande. Direktivet blev overordnet 

struktureret med 3 formål: 

- Sikre sammenlignelige og overskuelige regnskaber i unionen, udover IFRS. 
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- Begrænsning af den administrative byrde samt enkle og robuste regnskabsregler med 

hovedfokus på små og mellemstore virksomheder. 

- Forøgelse af gennemsigtigheden af betalinger foretaget af udvindings- og 

skovningsindustrier til regeringer. 

Påvirkningen i Danmark og dennes årsregnskabslov kunne hovedsageligt henføres til de første 2 

punkter. Punktet omkring ”Begrænsning af administrative byrder” udspringer af Europa-

Kommissionens program vedr. bedre lovgivning. Det var set før, at lovændringer blev utrolig 

omkostningstunge, grundet administration. Dette gavnede ikke eurozonen som helhed, hvorfor 

man indførte det som overordnet princip for al lovgivning i EU, at dette ikke måtte blive 

uhensigtsmæssigt tungt. (Europaparlamentet, Excecutive summary of the impact assesment, 

2011) 

Da man i 2013 godkendte EU- direktivet (Europaparlamentet, EU-Direktiv 2013/34/EU, 2013), 

havde man også haft et kig på simplificering og begrænsning af de økonomiske byrder. EU havde 

opgjort, at store virksomheder ca. havde omkostninger tilsvarende 1 EUR pr. medarbejder, mens 

de små til mellemstore virksomheder havde et spænd på ca. 4-10 EUR pr. medarbejder. Dette 

afledte en skævvridning i konkurrenceevnen for de mellem til små virksomheder, som brugte 

forholdsmæssigt flere ressourcer end de større virksomheder. Ud over EU krav, var EU også klar 

over, at de nationale lande også havde selvstændige krav til årsregnskaberne. Grundet EU havde 

et stort spænd i deres definition af regnskabsklasser, var der også medlemslande, som havde 

defineret lokale virksomheder i en højere regnskabsklasse end EU, og derved underlagt 

virksomhederne hårdere nationale krav. Dette gav en skævvridning ift. selskabets 

konkurrenceevne som EU selskab. 

EU opgjorde før 2013 antallet af virksomheder, der ville blive berørt af EU-direktivet, til at være 

7,3 mio., hvoraf 1,1 mio. udgjorde EU's definition på ”lille”. Heraf estimerede de, at de mindre 

virksomheder ville have 3,1 mia. EUR i omkostninger relateret til kriterier i det eksisterende 

direktiv, og at 1,7 mia. EUR udgjorde potentielle administrativbyrder (Europaparlamentet, 

Excecutive summary of the impact assesment, 2011). 

For at understøtte de mål fremsat for god lovgivning og specifikt for reglerne omkring 

virksomhedernes årsrapport, blev nedenstående tiltag foreslået: 



20 
 

 Harmonisering af størrelsesdefinitionen for virksomheder 

 Udvidelse af selskabsstørrelsesgrænsen 

 Harmonisering og klargørelse af basale principper i direktivet 

 Reduktion af mængden af tiltag, som er muligt i direktivet for medlemslandene 

 Reduktion af mængden af information i noter for små virksomheder og harmonisering 

heraf i EU 

Såfremt den mest optimale version blev godkendt og implementeret i direktivet, estimerede EU at 

der ville være op til 1,7 mia. EUR i besparelser hvert år, hvor op til 1,5 mia. EUR skulle tilfalde de 

små virksomheder. (Europaparlamentet, Excecutive summary of the impact assesment, 2011) 

Besparelserne afledes direkte af færre krav til noter og information for de små virksomheder samt 

harmonisering af størrelsesdefinitionen i EU. Derudover skulle det også klargøres, at EU ikke 

længere krævede revision af mindre koncerner. De sidste besparelser skulle komme ift. klare 

retningslinjer ift. årsregnskaber og principperne bagved. Dertil også sammenlignelighed.  

Grænsen for definitionen af regnskabsklasser blev hævet, og blev harmoniseret igennem alle EU 

medlemslandene. Grænserne blev tilknyttet følgende grupper, mikro, lille, mellem og stor. 

Virksomhederne blev målt efter følgende parametre: balancesum, nettoomsætning og gns. antal 

medarbejdere i regnskabsåret. Se nedenstående oversigt for grænserne. Et selskab må ikke 

overstige mere end 2 krav, før den indgår i den pågældende klasse. 

 Mikro Lille Mellem 

Balance ≤ 350 T.eur ≤ 6.000 T.eur ≤ 20.000 T.eur 

Omsætning ≤ 700 T.eur ≤ 12.000 T.eur ≤ 40.000 T.eur 

Gns. antal ansatte ≤ 10 ≤ 50 ≤ 250 

Egen tilvirkning 

For at skifte regnskabsklasse skal selskabet i 2 sammenhængende år have opfyldt 2 af kriterierne 

inden for grænsen. Foruden regnskabsklasserne blev der lavet yderligere lempelsesforhold for de 

mindre virksomheder, hvor der i højere grad var frihed i de enkelte medlemslande til at tilpasse. 

Direktivet definerede også, at virksomhedernes årsrapport skulle indeholde en balance, 

resultatopgørelse samt noter til årsregnskabet. Regnskabet skulle aflægges hvert år og registreres 

til det lokale lands selskabsregister. Regnskabet skal præsentere selskabets aktiver, passiver samt 

resultatopgørelse i et retvisende billede.  
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Sidst valgte EU også at lempe revisionspligten for mindre virksomheder, og gjorde det muligt for 

de enkelte medlemslande at fravælge revision helt op til den lille regnskabsklasse. Det var dog 

muligt for det enkelte land at fastsætte en lavere grænse. (Europaparlamentet, The statutory audit 

— ensuring accurate company financial statements, 2017) Efter de overordnede regler var på 

plads, var det op til det enkelte medlemsland at implementere direktivet i deres egen lovgivning 

inden for de rammer det foreskrev. 

Maksimumharmoniseringsprincippet: 

EU har beføjelser til at udstede direktiver, som er lovgivning der udarbejdes og godkendes af EU's 

interne organer. Når direktivet er udarbejdet, skal EU-landene følge retningslinjerne udstedt i 

direktivet. Dette skal de enkelte medlemslande gøre i deres egen lovgivning. Hertil er der 2 vigtige 

principper. Maksimum- og minimumsharmonisering er de krav, der kan følge et direktiv. EU-

direktivet havde tilknyttet kravet omkring maksimumharmonisering. Det enkelte medlemsland må 

ikke lave lovkrav, der er strengere end hvad direktivet foreskriver. Som nævnt tidligere var et af de 

større problemer ift. regnskabslovgivningen, at der er stor forskel i mellem landene, da hvert 

enkelt land har forskellige krav. Dette gør maksimumharmonisering op med. Det understøtter 

samtidig de lempelser, der er lavet til fordel for besparelserne af administrative byrder for de 

mindre virksomheder, da de enkelte lande ikke kan lave lokallovgivning, der er strengere end EU's 

lovgivning, og derved udvande direktivets formål. (Europaparlamentet, Den Europæiske Unions 

direktiver, 2018) 

ÅRL – Lov nr. 738 af 01/06/2015 
Man havde qua det vedtagne EU-direktiv fået en deadline i Danmark ift. at implementere de krav 

som EU havde forelagt deres medlemmer for regnskabsområdet. 

Ændringen i 2015 var omfattende og tilpassede flere elementer i ÅRL. EU havde begrænset 

mulighederne ift. den lokale regulering, men der var stadig flere punkter, der skulle drøftes. 

Erhvervsstyrelsen indkaldte flere repræsentanter fra det danske erhvervsliv, som skulle være med 

til at diskutere de enkelte punkter i EU-direktivet. Det konkrete lovforslag til ÅRL hed ”L117”, og 

omhandlede både ændringer til ÅRL, men også andre dele af selskabslovgivningen. Lovforslaget 

var centreret omkring nogle hovedpunkter, ”reduktion af administrative byrder, tilpasning af de 

internationale regnskabsstandarder, gennemførsel af det nye regnskabsdirektiv og ændringer til 

gennemsigtighedsdirektivet. ” (Vækstministeriet, 2015) Områderne var i tråd med EU-direktivet, 
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og punktet omkring ”reduktion af administrative besparelser” var også blevet en del af den danske 

lovgivningsmodel tilbage i 2005, da den daværende regering præsenterede forslaget ”Nye mål” i 

deres regeringsgrundlag, som havde til formål, at der i 2010 skulle være opnået besparelser på 

25% vedr. administrative byrder. Formålet var i tråd med EU's politik, og skulle underbygge 

styrkelsen af det danske erhvervsliv og de danske virksomheders konkurrenceevne i det 

internationale marked.  

Til lovforslaget L117 var der modtaget høringssvar fra 29 organisationer, hvoraf 20 havde 

bemærkninger til forslaget. Dette skal ses i lyset af, at forslaget var sendt til høring hos 101 

organisationer, foreninger mv. Da L117 dækkede en række væsentlige love omkring dansk 

erhvervsliv, kom der også flere syn på konsekvensen af lovforslaget. Derudover var der også 

brancheorganisationer som FSR, som bidrog med mere faglige og tekniske briller på forslaget. 

Kigger man på, hvilke dele der blev bemærket og kommenteret, vedrører det hovedsageligt 

lempelserne ift. regnskabsklasserne. 

Lovforslag omkring ændring af ÅRL m.fl. - L117 
 
De generelle bemærkninger til lovforslaget 

Der var bred enighed omkring forholdet vedr. lempelse af de administrative byrder for 

virksomhederne. Der var udtrykt bekymring om, at disse ville kompromittere kvaliteten og det 

retvisende billede for de aflagte regnskaber. Derudover påpegede bl.a. FSR, Dansk Erhverv og 

Dansk Byggeri, at de så begrænsede lempelser ude i virksomheder ift. de enkelte forslag. Der var i 

tillæg til dette lovforslag, udfærdiget en rapport, hvor en af konklusionerne var, at årsrapporten 

udgjorde den vigtigste kilde til information for regnskabsbruger i Danmark.  

Det var også påpeget, at trods man indførte lempelserne, så ville en del interessenter stadig stille 

krav til den finansielle rapportering. Dette kunne f.eks. være banken eller samhandelspartnere, 

som skulle lave en kreditvurdering. Disse bemærkninger kom hovedsageligt fra Dansk Erhverv, LO 

og Finansrådet. 

Regeringen mente der, i deres forslag, var en fin balance imellem at opnå administrative 

besparelser hos virksomhederne, uden at dette væsentligt påvirkede regnskabsbrugerens behov 

for regnskaber af høj kvalitet. Regeringen har i deres forslag lagt vægt på vurdering af forventede 

potentielle og forventede faktiske besparelser i de enkelte lempelser, samt om andre EU-lande har 
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udnyttet denne lempelse i deres lokale lovgivning. Regeringen har lavet konkrete vurderinger af de 

enkelte lempelser ift. tab af væsentlig regnskabsinformation kontra gevinst på administrative 

besparelser. Denne gennemgang afledte, at muligheden for mellemstore koncerner ikke skulle 

udarbejde koncernregnskab og at mellemstore og store virksomheder ikke skulle udarbejde 

pengestrøms- og egenkapitalopgørelse udgik af lovforslaget. 

”Nye mål” bragte også en ny beregningsmodel ift. måling af konsekvensen af lovforslag og dennes 

økonomiske påvirkning. Målingen var kaldt ”AMVAB” og står for ”Aktivitetsbaseret Måling Af 

Virksomhedernes Administrative Byrder”. (Bendtsen, 2015)  Forslaget havde via. AMVAB-metoden 

en beregnet besparelse på ca. 835 mio. kr. årligt. Heraf havde man vurderet, at ca. 300 mio. kr. 

ville blive opnået i faktiske besparelser årligt. Vurderingerne var baseret på, hvor stor en andel af 

virksomhederne, der faktisk ville benytte sig af lempelserne og hvor stor en del der ikke ville. 

Regeringens procenter var medtaget i det udsendte høringsforslag, og de noterede, at der ikke var 

blevet kommenteret på regeringens antagelser i vurderinger. 

Det var anslået fra regeringen af 45-60% af de berørte virksomheder ville have gæld til bank eller 

realkreditinstitut, hvortil lempelserne ville påvirke regnskabsbruger og regnskabsudarbejder.  

Bemærkninger til konkret indhold i forslaget 

3.1.1 – Lempelser 

Forholdet omkring lempelser førte til en del debat. Der var forskel mellem de synspunkter, der 

blev bragt til lempelserne omkring mikrovirksomhederne. DI pointerede, at det ligeledes også 

burde være muligt for holdingvirksomheder at benytte sig af regler for mikrovirksomheder, 

såfremt de var inden for den påkrævede størrelsesgrænse for ikke at udhule lempelserne.  

Især FSR og Finansrådet var kritiske overfor enkelte af lempelserne. Der hvor fokus var størst 

omhandlede den fulde udnyttelse af lempelsesgrænsen ift. størrelseskrav fuldt, hvilket de mente 

ikke var hensigtsmæssigt, og at man i lighed med Sverige kunne sætte grænsen for 

mikrovirksomheder lavere. Noter til anvendt regnskabspraksis, opskrivninger samt supplerende 

oplysninger for at fremme det retvisende billede ville ligeledes undlades i forslaget, hvilket ville jf. 

FSR stærkt svække regnskabsværdien og det retvisende billede for regnskaberne. Dertil blev det 

nævnt, at lovgivningen for mikrovirksomheder ikke var hensigtsmæssig såfremt virksomheden har 

afledte finansielle instrumenter, f.eks. renteswap. Organisationerne Dansk Erhverv og Danske 
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Brancheanalyser ApS påpegede også, at det var uhensigtsmæssigt, at noten for antallet af ansatte 

udgik, da denne note også indeholdte vigtig information. 

Regeringens svar omkring den fulde udnyttelse af størrelsesgrænsen for mikrovirksomheder, 

skulle give flest virksomheder muligheden for at udnytte lempelserne. Mikroregnskabet er i EU's 

direktiv defineret som værende aflagt efter det retvisende billede. Dette er selv med fuld 

udnyttelse af alle lempelsesmuligheder, hvorfor regeringens forslag, hvor flere elementer allerede 

var taget ud, ansås som værende inde for det retvisende billede. Regeringens holdning til 

holdingvirksomheder fulgte direkte EU-direktivet, hvor det fremgik, at reglerne for 

mikrovirksomheder ikke kunne gøres gældende for holdingvirksomheder.  

Regeringen var enig i enkelte elementer og lavede efterfølgende tilpasninger til lovforslaget på 

baggrund af høringssvarene. 

3.1.1.3 Forhøjelse af størrelsesgrænser 

Dansk Industri støttede forslaget omkring forhøjelse af størrelsesgrænserne. Dog var FSR, 

Finansrådet, Dansk Erhverv og Dansk Brancheanalyse ApS uenige omkring forhøjelsen, især for de 

mindre virksomheder (regnskabsklasse B). Såfremt den fulde udnyttelse af størrelsesgrænserne 

blev indført, ville en relativ stor mængde af de danske virksomheder blive defineret som værende 

små. Finansrådet påpegede, at vurderingsgrundlaget for kreditvurderinger ville blive væsentligt 

forringet for de danske virksomheder. FSR påpegede, at de hellere så en opjustering af grænsen 

for små virksomheder som fulgte inflationsniveauet i lighed med den opjustering, der var lavet for 

regnskabsklasse C. 

Regeringens holdning til fuldudnyttelse af lempelsesgrænser fulgte de andre EU-lande, hvorfor 

regeringen så det mere hensigtsmæssigt at følge trop med de større EU-lande end det var at lave 

selvstændig regulering. Derudover vil flere virksomheder nyde godt af de lempeligere krav og 

derved ville flere opnå administrative besparelser ved en fuld udnyttelse af størrelsesgrænserne. 

De påpegede igen ift. Finansrådets kritik, at ikke alle virksomheder har behov for bankfinansiering, 

hvorfor forslaget forblev uændret. 

3.1.1.4 delvis ophævelse af krav om ledelsespåtegning 

Kun Dansk Industri mente dette forlag var fornuftigt. Hverken Finansrådet, FSR og Dansk Erhverv 

var enige heri. Kritikpunktet var hovedsageligt omkring synliggørelsen af at årsrapporten, er 
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ledelsens ansvar. Dertil vurderes fjernelse af ledelsespåtegningen at have stærkt begrænsede 

lempelser ift. de administrative byrder. FSR påpegede, at revisor har behov for dokumentation for 

ledelsens godkendelse af regnskabet, hvortil ledelsespåtegningen hidtil har været anvendt.  

Regeringen mente ikke der var nogen tvivl omkring ledelsens ansvar, selv ved fravær af 

ledelsespåtegningen da dette direkte fremgik af ÅRL. Dertil vurderede regeringen, at med den nye 

digitale indberetning, ville dette udgøre dokumentation for ledelsens godkendelse af 

årsregnskabet i virksomheder, hvor der kun er 1 ledelsesmedlem.  

3.1.1.5 Forlængelse af indberetningsfrist 

Der var ikke stor opbakning til forslaget om at udvide fristen for indberetning til 6 måneder i 

stedet for de gældende 5 måneder. Hovedargumentet mod at forlænge fristen var at man 

udvandede de finansielle data og disses relevans samt værdi, da de ville forældes.  

Regeringen vurderede, at udvidelsen af indberetningsfristen under de nuværende forudsætninger 

ikke ville være hensigtsmæssigt. På baggrund af høringssvarene, hvorfor man valgte at udskyde 

dette forslag til man havde modtaget analyser fra det igangværende digitaliseringsinitiativ. 

Forslaget udgik af lovforslaget. 

3.1.4.2 Beregning af nettoomsætning ved opgørelse af størrelsesgrænser 

FSR støttede den nye definition til indregning af nettoomsætning, hvor der for 

holdingvirksomheder også skulle indregnes visse finansielle indtægter. Dog ønskede FSR en 

præcisering af formuleringen i lovforslaget, grundet enkelte elementer fremstod uklart.  Dansk 

Industri og Forsikring & Pension kunne ikke støtte forslaget, da de mente et sådan tiltag, ville gøre 

det administrativt bebyrdende, da der er store udsving ift. holdingvirksomheders finansielle 

indtægter, hvilket kunne resultere i, at der skulle skiftes regnskabsklasser år til år.  

Regeringen præciserede, hvilke indtægter der indgik i beregningsgrundlaget, og at forslaget havde 

til hensigt at ramme større holdingvirksomheder med begrænset omsætning i traditionel forstand 

eller ansatte. Dette var for at forhindre dem i anvendelsen af de mere lempelige regler, da de var 

af betydelig størrelse, bare ikke på de parametre. Forslaget fulgte den generelle linje for 

årsregnskabet, hvor der ikke kan laves modregning, hvorfor der ikke kan anlægges en 

porteføljebetragtning. Dette blev præciseret i det nye lovforslag. Regeringen mente ikke, at der 
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ville ske årlige ændringer til regnskabsklasserne, grundet man skulle overstige kravene i 2 

efterfølgende år, hvilket ville begrænse antallet af ændringer i regnskabsklasser. 

3.1.4.3 Yderligere oplysningskrav for små virksomheder 

FSR og Finansrådet ønskede udvidelse til enkelte notekrav for små virksomheder omfattet af 

regnskabsklasse B. Dette mente de var nødvendigt, da lempelsen heraf påvirkede det retvisende 

billede. 

Regeringen mente ikke, at dette var tilfældet, og at de krav der var ønskede, øgede de 

administrative byder, hvorfor det direkte var modstridende ift. formålet med lovforslaget. Der blev 

ikke tilføjet yderligere krav til lovforslaget. 

3.1.4.4 Oplysning om antal ansatte 

Dansk Brancheanalyser ApS og LO ønskede genindførsel af antal gns. ansatte for små 

virksomheder. Derudover ønskede LO også yderligere information omkring arbejdskraft, der ikke 

direkte var ansat i virksomheden, fremgik af årsregnskab tilknyttet bl.a. til produktion, lager, 

salg/administration foretaget af vikarbureauer.  

Regeringen bemærkede til dette forslag, at EU-direktivet lod det være op til det enkelte land at 

opgøre beregningsmetoden for antal ansatte. Det var i Danmark opgjort efter det retslige forhold 

omkring ansættelse af medarbejdere i virksomheden. Dette var ikke tilfældet for vikarer, hvorfor 

de ikke mente denne arbejdskraft skulle indgå i årsregnskabets note herfor. Det blev vurderet ikke 

hensigtsmæssigt at ændre praksis for beregning, hvorfor man bibeholdte den nuværende praksis. 

Endelig resultat af L117 

Da regeringens endelige forslag blev forelagt og godkendt, havde det en række konsekvenser for 

virksomhederne i Danmark. Helt generelt blev der ændret i den grundstruktur, der definerede 

størrelsen på en virksomhed, og derved hvilke krav denne blev underlagt.  

Ændring vedr. måling af nettoomsætning for holdingvirksomheder 

I den nye lovændring til ÅRL havde man ændret definitionen på, hvad der indgik som 

nettoomsætning.  

Den gamle definition på omsætningen fulgte det i ÅRL tilknyttede bilag 1, ” Salgsværdien af 

produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er 

direkte forbundet med salgsbeløbet. ” 
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Den nye definition var medudgangspunkt i ÅRL §7, stk. 4 ” Virksomheder, hvis finansielle indtægter 

eller indtægter fra investeringsvirksomhed mindst svarer til nettoomsætningen, jf. bilag 1, C, nr. 13, 

skal ved beregningen af størrelsesgrænserne i stk. 2 anvende nettoomsætningen med tillæg af 

finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed. Som indtægter af 

investeringsvirksomhed anses positive værdireguleringer omfattet af § 38, stk. 1, og realiserede 

gevinster ved salg af investeringsejendomme. ” (Årsregnskabsloven, 2019) 

Det betyder, at virksomheder uden nettoomsætning, skal indregne deres finansielle indtægter 

som nettoomsætning. Dette gælder også for virksomheder, hvor deres finansielle indtægter 

overstiger deres nettoomsætning, hvor det skal tillægges den eksisterende nettoomsætning. Det 

gælder dog kun opgørelsen for placering af regnskabsklasse og ikke i selve præsentationen i 

årsregnskabet.  

Byggeklodsmodellen – Kriterier for regnskabsklasser i ÅRL 

Inddelingen af regnskabsklasser i ÅRL følger EU-direktivet og er baseret på de 3 parametre, som 

fremgår af oversigten. Ligeledes skal 2 kriterier være overskredet og de skal være overskredet i 2 

på hinanden efterfølgende år. Størrelsesmæssigt kan fordelingen ses nedenfor: 

 Klasse B(Mikro) Klasse B (før 2015) Klasse C, Mellem (før 2015) 

Nettoomsætning 0-5,4 mio. kr. 0-89 mio. kr.(72) 89-313 mio. kr(286) 

Balancesum 0-2,2 mio. kr. 0-44 mio. kr.(36) 44-156 mio. kr(143) 

Antal gns. ansatte 10 50 250 

Eget virke 

Såfremt man ikke har pligt til at aflægge årsregnskab efter §3 i ÅRL, men man stadig ønsker at 

aflægge årsregnskab, skal det som minimum udarbejdes efter regnskabsklasse A.  

Ønsker man at aflægge et årsregnskab, som indberettes til Erhvervsstyrelsen, er der nogle helt 

basale regler, som skal være overholdt. Opbygningen af reglerne i ÅRL følger byggeklodsmodellen, 

hvorfor alle regler der gælder for regnskabsklasse A, også gælder også for regnskabsklasse B osv.  

Generelle kriterier ved aflæggelse af årsrapporter (regnskabsklasse A, ÅRL §18-21)  

I ÅRL §11-16 beskrives de overordnede forudsætninger og krav til et regnskab, bl.a. at det skal 

aflægges efter det retvisende billede, og såfremt lovens rammer ikke sikre dette, skal yderligere 
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noter supplere regnskabet, således regnskabet fremstilles inden for det retvisende billede. 

Regnskabet skal støtte regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger. Den skal indeholde 

informationer der må være forventet af brugeren af regnskabet ift. hvad der normalt vil være 

relevant. Informationerne skal være pålidelige ift. hvad der normalt måtte forventes. Derudover er 

der en række krav ift. at regnskabet skal være klart, overskueligt, substans over fylde samt 

kontinuerligt.  

En årsrapport i regnskabsklasse A skal indeholde en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse 

samt noter. Der skal også fremgå en redegørelse af anvendt regnskabspraksis. Såfremt der har 

været underskrift fra en godkendt revisor, skal erklæringen ligeledes indgå i årsregnskabet. 

Poster i regnskabets resultatopgørelse skal klassificeret efter virksomhedens art og omfang. 

Balancen skal følge de krav, der er foreskrevet i ÅRLs bilag 2, skema 1.  

Derudover er der enkelte specifikke informationer der skal indgå, hvor de typiske vil være: 

 Eventualforpligtelser 

 Pantsætning og anden sikkerhed i aktiver 

 Renter af egenkapital indskud 

 Resultatanvendelse, herunder dækning af underskud og evt. uddelinger.  

Overordnet danner dette grundlaget for regnskaberne i Danmark, dog anses regnskabsklasse B, 

som standarden for virksomheder med begrænset hæftelse.  

Aflæggelse af årsrapport, regnskabsklasse B, (ÅRL §22-77) efter 2015 

Et regnskab i regnskabsklasse B har samme krav ift. bestanddele i årsrapporten som et regnskab i 

regnskabsklasse A. Derudover skal der udarbejdes en ledelsesberetning. Strukturen på regnskabet, 

skal følge de skemakrav, som er oplyst i ÅRLs bilag 2, skema 1, 2, 3 eller 4.  

Generel præsentation af regnskabsklasse B 

Regnskabsklasse B er mere omfattende end regnskabsklasse A hvad angår indholdet i balancen og 

resultatopgørelsen. I balancen indregnes aktiver og forpligtelser. Hensatte forpligtelser opdeles 

særskilt herunder. Residualet af aktiver og passiverne udgør virksomhedens egenkapital. 

Virksomhedens aktiver skal der for poster med udløber inden for 1 år, særskilt opgøres som 

omsætningsaktiver. Aktiver der ikke forfalder inden for et år, anses som langfristede og skal 
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klassificeres særskilt pr. arabertalspost. Dette kan fraviges såfremt samme information indgår i en 

note. Har man omkostninger i perioden som vedr. næste regnskabsår, skal disse særskilt fremgå af 

balancen som periodeafgrænsningsposter under omsætningsaktiver. Dette gælder også for 

omsætning som først forfalder i nyt år, disse klassificeret som tilgodehavender. Det samme gælder 

for betalinger indgået i året, men som vedrører omsætning i nyt år. Disse klassificeres som 

periodeafgrænsningsposter under forpligtelser. Omkostninger vedrørende indeværende 

regnskabsår, men som først betales i nyt år, skal klassificeres som gæld. 

I selve resultatopgørelsen skal der opdeles mellem indtægter og udgifter. Såfremt man har 

funktionsopdelt sit regnskab, er der specifikke betegnelser for opdelingen af resultatopgørelsen 

som er tilknyttet den funktion som hhv. indtægten eller omkostningen følger. Der er ligeledes krav 

om beskrivelse af ledelsens forslag til anvendelse af evt. over/underskud i forlængelse af 

resultatopgørelsen, samt forslag til udbytte fremgår særskilt under egenkapitalen. Ekstraordinært 

udbytte skal fremgå af resultatdisponeringen. 

I resultatopgørelsen har man mulighed for at sammentrække enkelte poster. Dette gælder for 

posterne 1-5 i ÅRLs Bilag 2, skema 3 og posterne 1-3 i ÅRLs bilag 1, skema 4. Disse kan 

sammentrækkes til posten ”Bruttofortjeneste” eller ”Bruttotab”. Der findes enkelte undtagelser til 

dette ved specifikke tilfælde. 

I ÅRLs §33-52 a bliver der specifikt beskrevet, hvordan indregning og måling af de enkelte poster i 

regnskabet for regnskabsklasse B skal behandles i regnskabet. Dette vil ikke blive specifikt 

gennemgået her, hvor der ikke er forskel ift. indregning og måling i regnskabsklasse B og B mikro. 

Ift. regnskabsklasse C, mellem vil der være mindre forskellige ift. hvilke muligheder man kan 

indregne specifikke poster. Dette vurderes dog ikke værende signifikant ift. lempelserne af 

administrative byrder. 

Notekrav regnskabsklasse B: 

Der er for regnskabsklasse B forskellige notekrav, der skal indeholdes i årsrapporten til at supplere 

de informationer, der fremgår af resultatopgørelsen og balancen. For regnskabsklasse B omfatter 

det specifikt følgende noter: 

 Anvendt regnskabspraksis. 
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o Der er krav om, at virksomheden beskriver de valg omkring indregning af posterne i 

regnskabet ift. de muligheder der fremgår af ÅRL §33.52 a. Dette inkluderer også 

ændringer til tidl. behandling af poster samt beskrivelse af disse effekter, således 

der er en rød tråd for regnskabsbruger. Enkelte undtagelser kan indgå heri. 

 Opskrivninger af anlægsaktiver, som ikke løbende reguleres efter dagsværdi. 

o Såfremt der foretages opskrivninger, vil disse specifikt skulle fremgå som note. 

 Oplysning om forskelsbeløb ved indregning af kapitalandele efter ÅRL §43. 

 Oplysning om samlet gæld, der forfalder mere end 5 år fra balancedagen. 

 Oplysning om samlede eventualforpligtelser i virksomheden. 

o Såfremt der er stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal disse oplyses 

o Såfremt nogle af ovenstående forhold vedr. eventualforpligtelser er med 

tilknyttede eller associerede virksomheder skal disse oplyses. 

 Sammendragende arabertalsposter skal oplyses særskilt i en note inkl. sammenligningstal 

fra tidl. år (Der findes undtagelser til oplysning heraf). 

 Aktiver eller passiver der indgår i flere poster jf. bilag 2, skema 1 eller 2 i ÅRL, skal de 

specifikke poster oplyses. 

 Særlige omsætnings- eller omkostningsposter af størrelse eller art skal nævnes i note: 

o Tilbageførsel af nedskrivning af omsætningsaktiver 

o Nedskrivning af omsætningsaktiver der overskrider normale nedskrivninger 

o Nedskrivning af anlægsaktiver 

o Tilbageførsel af nedskrivninger på anlægsaktiver 

 Gns. antal ansatte skal oplyses for året. 

 Navn og hjemsted skal oplyses for modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, 

såfremt virksomheden er del af en koncern. 

 Væsentlige informationer, såfremt virksomheden har tilgodehavende hos 

ledelsesmedlemmerne. 

Ovenstående noter vil i langt de fleste tilfælde ikke være relevante for alle virksomheder. Mange 

af noterne er tilknyttet specifikke omstændigheder, hvor der kræves yderligere information til 

regnskabsbrugeren. Dette ændrer dog ikke på, at der er krav til udarbejdelsen af disse, såfremt 

omstændighederne har været gældende i året. 
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Sidste element i årsrapporten for en klasse B virksomhed er ledelsesberetningen. Denne har 

ligesom regnskabet specifikke krav om, hvad denne skal indeholde. Nedenstående er en 

opsummering af informationskravene til ledelsesberetningen: 

 Virksomhedens væsentligste aktivitet 

 Redegørelse for ændring til væsentlig aktivitet og økonomiske forhold. 

 Ejer virksomheden egne kapitalandele, skal der afgives yderligere oplysning omkring disse. 

Informationerne i ledelsesberetningen er i højere grad redegørende for virksomhedens drift og 

aktivitet end de talmæssige opsummeringer. Derved skiller ledelsesberetningen sig ud fra mange 

af de resterende bestanddele i årsrapporten. 

Ændringer af krav til regnskabsklasse B før 2015 

Der skete både ændringer til indregning og måling af poster i regnskabsklasse B. Derudover skete 

der også specifikke om rokeringer af informationskrav til regnskabsklasse B. Nedenstående er de 

mest væsentlige ændringer: 

 Egenkapitalopgørelse udgår. 

o § 56 i ÅRL havde som krav, at man opgjorde primo, årets bevægelser samt ultimo 

værdier for egenkapitalen. Dette er ikke længere krav i regnskabsklasse B, men i 

regnskabsklasse C. 

 Specifik note omkring eventualforpligtelsen. 

o §64 i ÅRL havde som krav, at man skulle opdele eventualforpligtelsen i leasing, 

kaution og garantiforpligtelser. Dette kan oplyses som samlet saldo fremadrettet. 

o Krav udvidet ift. oplysninger om tilknyttede og associerede virksomheder. 

 Oplysning om øverste modervirksomheder i den koncern virksomheden indgår i frafalder 

ift. tidl. ÅRL §71. 

 §72 krav omkring note for kapitalandele i dattervirksomheder mfl. Udgår. 

 §73 krav omkring oplysning vedr. tilgodehavender hos modervirksomheden og dennes 

tilknyttede virksomheder udgår. 

 Kravet i §75 om specifikation af virksomhedskapital og omkostninger ved kapitalforhøjelse 

udgår. 

 Noten til egne kapitalandele jf. §76 flyttes til ledelsesberetningen. 
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En del af de ovenstående vurderes, i lighed med de resterende noter i regnskabsklasse B, at 

fremgå begrænset, da de er meget specifikke. Dog er egenkapitalopgørelsen og oplysninger 

omkring eventualforpligtelsen, poster der formodes at fremgå ofte. 

Undtagelser til regnskabsklasse B – Mikro B regnskabsklasse (ÅRL §22a-22b)  

Man valgte at indføre en ny regnskabsklasse som fik betegnelsen ”mikro B”. Ud over de tidligere 

nævnte størrelsesgrænser, er der nogle særlige undtagelser, hvor man ikke kan benytte mikro B 

modellen. Dette gælder bl.a. hvis man har finansielle instrumenter samt en række andre specifikke 

krav. Hvis en virksomhed ikke falder under undtagelserne samt er inden for grænsen for mikro B 

giver det nogle yderligere lempelser til regnskabets notekrav. Disse lempelser er følgende: 

 Intet krav om at beskrive anvendt regnskabspraksis jf. ÅRL § 53. 

 Gæld der forfalder efter 5 år fra balancetidspunktet jf. ÅRL §63 

 Kravet om særlige poster jf. ÅRL §67a, nr. 1 og nr. 2 

 Oplysning om gns. antal ansatte jf. ÅRL §68. 

Såfremt en virksomhed vælger at benytte sig af en eller flere af lempelser i mikro B, skal den 

specifikke lempelse som anvendes nævnes i regnskabet. Derudover vil reglerne i ÅRL §11, stk. 2 og 

3 samt §37-38 ikke kunne anvendes i regnskabet. Dette skyldes retningslinjerne i EU-direktivet og 

kravet om maksimumharmonisering, hvor man ikke lokalt kan påkræve ekstra notekrav. 

Mikro B løsningen følger de samme regler som den resterende regnskabsklasse B. Forskellen er 

direkte rettet mod oplysningskrav. 

Aflæggelse af årsrapport regnskabsklasse C, mellem (ÅRL §78-101) efter 2015 
I lighed med de resterende regnskabsklasser opsamler regnskabsklasse C, mellem alle 

forudgående krav. Af årsrapportens grunddele er der tilføjet et yderligere krav. Årsrapporten skal 

indeholde en egenkapitalopgørelse samt en pengestrømsopgørelse. Specifikke noter er der også 

krav til. Nedenstående redegør overordnet for de yderligere krav der er til regnskabsklasse C, 

mellem: 

 Udvidet anvendt regnskabspraksis omkring pengestrømsopgørelse. 

 Specifikation af virksomhedskapital, såfremt denne består af flere klasser. 

 Specifikation af anlægsaktiver, fordelt i hhv. kostpris, opskrivninger, ned- og afskrivning. 
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 Yderligere oplysninger om periodeafgrænsningsposter der er indregnet i hhv. aktiver og 

passiver. 

 Yderligere oplysninger om hensatte forpligtelser. 

 Oplysning af alle gældsposter om andel der forfalder til betaling om mere end 5 år fra 

balancetidspunktet. 

 Oplysninger omkring udskudt skat, herunder beløb fra tidl. år, årets indregnede andel i 

resultatopgørelsen, andel indregnet direkte på egenkapitalen i året og på 

balancetidspunktet. 

 Uddybning af eventualforpligtelser skal bl.a. angives pr. aktiv der er stillet pant for. 

 Redegørelse for indtægter eller omkostninger der er afledt af ændring af 

regnskabsmæssigt skøn. 

 Noteangivelse af samlede sikkerhedsstillelse for eventuelle dattervirksomheder og 

samlede sikkerhedsstillelser for eventuelle tilknyttede virksomheder. 

 Note med oplysning på navn, hjemsted og retsform m.m. for kapitalinteresser, 

dattervirksomheder m.fl.  

 Yderligere oplysninger omkring moderselskab der udarbejder koncernregnskab, hvor 

virksomheden er tilknyttet. 

 Opsplitning af personaleomkostninger i lønninger, pensioner og andre omkostninger til 

socialsikring, medmindre informationen kan læses direkte i resultatopgørelsen. 

 Information omkring det samlede vederlag for regnskabsåret for nuværende og tidl. 

ledelsesmedlemmer, fordelt pr. funktion og ledelsesorgan.  

 Yderligere information ift. transaktioner med nærtstående parter i året. 

 Beskrivelse af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb og 

den finansielle effekt af denne.  

 En række af informationskrav til ledelsesberetningen. 

De fleste af de ovenstående krav kan henføres til specifikke omstændigheder og poster, hvor der 

således er yderligere informationskrav. Der gælder ligeledes en masse regler omkring indregning 

og måling af en række regnskabsposter for regnskabsklasse C, mellem.  
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Ændringer af krav til regnskabsklasse C, mellem før 2015 
Modsat regnskabsklasse B, hvor en række krav udgik, medførte ændringen til ÅRL i 2015 en række 

ekstra krav. De fleste var allerede krav, dog krav til regnskabsklasse B, dermed også krav for C, 

mellem. Derfor skulle regnskaber i regnskabsklasse C, mellem allerede udarbejde disse specifikke 

poster, hvorfor ændringen til regnskabsklassen ikke havde betydning for virksomhederne i 

regnskabsklasse C, mellem. 

Der blev dog opjusteret på kravene, hvor særligt ledelsesberetningen fik udvidet informationskrav 

bl.a. for CSR. En række notekrav blev ligeledes skærpet. Kort opsummeret blev regnskabsklasse C, 

mellem derved ikke en del af de lempelser der var til formål i ÅRL for 2015. Dette skyldtes 

regnskabsklasse C, mellem ikke indgik i definitionen mindre virksomhed, hvorfor mængden af 

administrative byrder blev anset som passende. 

Lempelse af revisionspligt 
En ændring der ikke direkte ramte informationsmængden i årsrapporterne var lempelsen af 

revisionspligten. EU gav mulighed for, at man i den lokale lovgivning kunne lempe revisionspligten 

helt op til grænserne for regnskabsklasse B. Dvs. hvis en virksomhed i 2 efterfølgende år er inden 

for kravet til regnskabsklasse B, kan de fravælge revision. 

Dette var også et emne der var diskuteret i Danmark, hvor man i 2012 lavede en ændring til 

revisionspligten. Lov nr. 1232 af 18. december 2012, som medførte ændring til grænsen for 

revisionspligten. Man kan fravælge revision, såfremt nedenstående kriterier er mødt.  

Omsætning må ikke være over 8 mio. kr., balancesum må ikke overstige 4 mio. kr. og gns. antal 

ansatte må ikke være over 12 personer. (Erhvervsstyrelsen, Fravalg af revision af årsregnskabet, 

2019) Formålet med lempelsen af revisionspligten var i lighed med de senere ændringerne til ÅRL 

at mindske den administrative byrde for de mindre virksomheder. (Rigsrevisionen, 2019)Udover at 

sænke revisionspligten blev der indført en ny erklæringsstandard for danske virksomheder, kaldet 

udvidet gennemgang. Denne blev indført som supplement til en revisionserklæring og 

begrænsede handlingerne udført af revisor. Erklæringen er en ”light” version af revision og er 

mulig for virksomheder der var inden for regnskabsklasse B. Der var enkelte undtagelse ift. udvidet 

gennemgang, men også fravalg af revisionspligt der dog forekommer sjældent. Disse ændringer 

gjorde, man ikke senere valgte at lempe revisionspligten yderligere ifbm. implementeringen af den 

nye årsregnskabslov i 2015. Dog blev der ændret i indregningskriteriet for omsætning, som 
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ligeledes også gjaldt indregningen af omsætning for revisionspligt. Derudover blev det også muligt 

for et større antal virksomheder at anvende udvidet gennemgang, da den fulgte regnskabsklasse 

B. 

Delkonklusion ændring i ÅRL 
Kigger man overordnet på de ændringer der har været i ÅRL har der været flere lempelser, som 

har været i tråd med de retningslinjer man lagde ud fra EU-direktivet og Folketinget. Mange af 

lempelserne er specifikt omkring noterne i regnskabet, hvor de grundlæggende elementer af 

årsrapporten har været uændret. Man har via. ændrede regnskabsklasser flyttet en større gruppe 

af virksomheder i en mere lempelig regnskabsklasse og så har man for regnskabsklasse B fjernet 

en række krav, således der også var lempelser for de virksomheder, der uændret blev i 

regnskabsklasse B. Foruden antallet af notekrav havde man også lempet på revisionspligten og 

introducerede et alternativ til revisionserklæringen i udvidet gennemgang. Alt sammen til formål 

at opnå besparelser i driften for de mindre virksomheder uden det komprimerede kvaliteten. 

AMVAB – Grundlag for lempelige tiltag for mindre virksomheder 
En af de vigtigste forudsætninger for vedtagelse af lovforslaget L117 var AMVAB målingen, som 

estimerede ca. 300 mio. kr. årligt sparet. AMVAB er baseret på aktiviteter, og måler konsekvensen 

ved givne lovforslag. Alle lempelser var målt og vejet ift. hvilken økonomisk påvirkning deres 

udarbejdelse havde for de mindre virksomheder. Nedenstående er en redegørelse for denne 

måling, og hvordan de kom frem til besparelsen som blev oplyst Folketinget før de godkendte 

loven. 

Grundlæggende omkring AMVAB 

AMVAB målingerne var oprindeligt ikke anvendt til at forudse de forventede omkostninger ved 

lovforslag, men blev brugt til at vurdere de administrative byrder i ministerierne for at identificere 

evt. byrdefulde områder, hvor der potentielt kunne simplificeres og effektiviseres. Senere 

inkluderede man, at formålet også kunne gælde til vurderinger af nye og gamle lovgivninger.  

En AMVAB måling kan laves på forskellige tidspunkter. Den kan både bruges ex ante og Ex post.  

Ex ante bliver typisk brugt før lovforslaget er gennemført, for at have nogle indikationer på den 

økonomiske og administrative konsekvens, ved det givne lovforslag og de reguleringer denne 

måtte indeholde. Ex post bruges løbende til at følge op på de vedtagne love, samt for at vurdere 
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om de forudsætninger man originalt havde holder. Det må forventes at jo længere frem i tiden 

man kommer, jo større udsving ville der være fra den første AMVAB måling, da der er større 

usikkerhed forbundet med målingerne. (Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Aktivitetsbaseret Måling 

af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB), 2012) 

Forudsætninger for måling ved nyt lovforslag 

For at måling kan laves bliver der lavet en række interviews med en større gruppe virksomheder. 

Disse danner grundbasen for information, som herefter bliver ekstrapoleret op til hele 

populationen af virksomheder, der er omfattet lovforslaget. Virksomhederne der vælges er 

defineret som værende ”normalt effektive virksomheder”. Dette betyder, at virksomhedernes 

håndtering af administrative byrder anses som gennemsnitlig for den samlede population. Ud fra 

lovteksten omsættes lovteksten til oplysningsforpligtelser, som danner grundlag for interviewet. 

Derefter bliver disse oplysningsforpligtelser opgjort til specifikke krav, hvor der bliver gennemgået 

hvilke administrative opgaver en virksomhed skal igennem for at opfylde de specifikke krav. 

Aktiviteterne vil oftest kræve, at virksomheden selv stiller interne ressourcer til rådighed eller at 

de anskaffer sig ekstern assistance. 

Informationsforpligtelserne udgør al information, hvor en virksomhed er forpligtet ved lov til 

skriftligt at udlevere/udarbejde samt stille til rådighed for myndighederne eller tredjepart.  

Når en virksomhed er underlagt en informationsforpligtelse, kan denne opdeles i underliggende 

krav til oplysninger. Et eksempel på en informationsforpligtelse kan være en virksomheds 

årsrapport, hvor kravene vil være de specifikke krav til informationer til f.eks. noterne. 

I AMVAB metoden vil den administrative aktivitet tilknyttet udarbejdelse af informationskrav være 

tidsforbrug hos medarbejderne i virksomheden. Tidsforbruget skal være specifikt ift. udarbejdelse 

af det enkelte krav. Ofte omfatter tidsbruget indsamling af relevant data, udfærdigelse i relevant 

format, f.eks. i årsrapporten og sidst kontrolleret for fejl.  

Byrden opgøres herefter, som P*O*H= Administrativ byrde. 

P (Population): Opgørelse af antallet af virksomheder hvor loven vil have effekt. 

O (Omkostning): Omkostningsparametre for én virksomhed. Består typisk af lønninger til 

personale ved udførsel af en given aktivitet. Dertil er der ofte en overhead på 25% samt evt. 
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anskaffelse til opfyldelse af det enkelte informationskrav. Omkostningerne kan ligeledes opdeles i 

2 typer, engangsomkostninger og løbende administrative omkostninger. Engangsomkostningerne 

ses hyppigst ved tilpasning af ny lovgivning, hvor virksomheden skal tilpasse sin administration, 

hvorefter omkostningen vil frafalde. Den anden type er løbende omkostninger, hvor der år, efter 

år, vil være samme administrative behov for udarbejdelse af det enkelte oplysningskrav. 

H (Hyppighed): Antallet af gange den påkrævede information fra virksomheden skal stilles til 

rådighed for myndigheder eller tredjepart. 

Gennemførsel af ex ante målinger 
Udførslen af en AMVAB måling kan udarbejdes af enten eksterne konsulenter eller 

Erhvervsstyrelsen. Det vil altid være Erhvervsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for den 

enkelte måling. Dette indbefatter også, at Erhvervsstyrelsen sikrer ensformig metodisk 

tilgangsmåde til målingen på tværs af reguleringsområder. Dette skal sikre sammenligneligheden i 

AMVAB målingerne. Ressortministeriet, det til loven tilknyttede ministerie, har til opgave at sikre 

kortlægning af informationsforpligtelser og krav til undersøgelsen. Ministeriet har oftest højere 

grad af faglig indsigt i den lovgivning og de fagområder, hvortil loven vil ramme. Det er også 

ressortministeriet, der afklarer spørgsmål ifbm. med undersøgelsen, f.eks. omkring specifikke 

målinger, population og hyppighed af aktiviteter.  

Målingen inddeles i faser. Den første fase er, hvorvidt der er grundlag for, at der skal udarbejdes 

en AMVAB måling. Dernæst skal Erhvervsstyrelsen i samarbejde med konsulenter have klarlagt et 

undersøgelsesdesign for målingen. Denne indeholder oversigt over nye og gamle 

informationsforpligtelser samt krav for hhv. ny og gammel lovgivning. Derefter diskuteres 

oversigten sammen med det relevante ressortministerie, hvor man bliver enige om en endelig 

kortlægning af, hvilke forpligtelser og krav der skal måles på. 

Dernæst skal der laves en totalnedbrydning af lovteksten, hvor de enkelte elementer i de 

identificerede forpligtelser og krav bliver kortlagt ift. administrative handlinger. Der bliver lavet 

opgørelser ift. hvilke virksomheder der bliver omfattet, hvor ofte en handling vil skulle udarbejdes 

mv. Slutteligt drøftes konsulenternes fund med ressortministeriet, hvor endelige opgørelser af 

hyppighed, målemetoder, berørte virksomheder og omkostningsparametre fastlægges. 

Når alt er klarlagt bliver opgørelsen gennemgået for evt. oplysninger, som ligeledes er et krav i 

anden lovgivning. Et eksempel kunne være krav i ÅRL omkring oplysning af nettoomsætning, 
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hvilket også er krav i skattelovgivningen. AMVAB omkostningen vil på baggrund af de 2 

lovgivninger opsplitte omkostningen forbundet herved, således den ikke fremgår dobbelt. 

Population og hyppighed 

Populationen opdeles typisk i segmenter. Det kan f.eks. være ved ÅRL, hvor ikke alle 

regnskabsklasser har samme oplysningskrav. Opdelingen kan også være branche specifik. Fokus er, 

at segmenteringen sker på baggrund af kriterier, som afleder ens informationsforpligtelser og 

oplysningskrav. For at den bedste selektering kan udarbejdes kræves det, at der kan indhentes de 

relevante informationer. F.eks. opgørelser over virksomheders omsætning, balance og gns. antal 

medarbejdere, såfremt man opdeler efter kriterierne i ÅRLs regnskabsklasser. 

Da målingen er case baseret kan en for kompleks segmentering med al for mange kriterier gøre 

opgørelsen ubrugelig. Dette skyldes, at der foretages måling pr. segment, og hvis man har for 

mange og for komplekse segmenteringsgrupper, vil opgaven hurtigt blive uoverskuelig og upræcis 

ift. målingerne. Derfor foretages der i de indledende faser stor fokus på selve segmentering og 

udbytte kontra ressourceforbrug på fordelingen.  

For at definere hyppigheder, kigger man ofte i lovteksten, for at klarlægge, hyppigheden af den 

enkelte information. ÅRL diktere årsrapporten skal aflægges årligt, derimod er momslovgivningen 

opdelt i flere muligheder 

Omkostningsparametre 

Før måling gennemføres er der defineret relevante omkostningsparametre for de enkelte 

virksomheder afhængig af, hvilken aktivitet som det enkelte oplysningskrav afleder. 

Omkostningsparametre opdeles i hhv. interne og eksterne parametre. De interne udgør 

omkostninger forbundet med intern udarbejdelse af administrative aktiviteter, mens de eksterne 

er ved udarbejdelse af ekstern tredje part, f.eks. revisor. De eksterne anskaffelser kan både være 

ydelser, men også produkter, og afhænger af det specifikke oplysningskrav.  

De interne ressourcer er baseret på timeløn for de medarbejderne, der forestår den administrative 

aktivitet. Der opgøres på minutbasis, hvorefter samlet tidsforbrug fremgår. Der tages ligeledes 

højde for, hvilken medarbejdergruppe, der forestår aktiviteten, således den korrekte løn kan 

allokeres. Lønnen tager udgangspunkt i Danmarks Statistik Lønindeks for private. Alle 

lønomkostninger er medtaget, såsom pension, ATP mv. Grupperne fremgår af Appendix 1 i 
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AMVAB-vejledningen. Såfremt medarbejdergruppen ikke fremgår af Appendix 1, skal der laves en 

ny gruppe, inkl. timeløn, overhead som skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. For alle interne 

omkostninger er der tillagt en overhead omkostninger på 25%. Overheadomkostningen dækker de 

ikke direkte omkostninger til løn, såsom husleje, administration af løn mv. der ligger på alle 

medarbejdere. 

Måling 

I målingsfasen tages de sidste skridt mod færdiggørelse af analysen. Dette sker på baggrund af de 

tidligere opgjorte data ift. population, informationsforpligtelser og krav.  

Når interviews skal gennemføres er det vigtigt, at man får indhentet relevante virksomheder til 

test. Ved starten af udvælgelsen er der derfor en række screeningsspørgsmål. Hvis populationen 

er stor kan man starte udvælgelsen med en stikprøvemæssig tilgang. Såfremt nogle af grupperne 

er svære at tilgå for evt. konsulenter vil ressortministeriet og Erhvervsstyrelsen særskilt gå ind og 

screene på baggrund af informationer de måtte have tilgængeligt i relation til den enkelte 

informationsforpligtelse. 

Det endelige resultat af de foretagne interviews er typisk ud fra 3-5 virksomheder, hvor der er 

foretaget kvalitative interviews pr. virksomhedssegment, som derefter repræsenterer den normal 

effektive virksomhed for dette segment for den enkelte informationsforpligtelse. Der kan også 

benyttes ekspert udtalelse (f.eks. en revisor) til at supplere de foretagne interviews. Dog vil man 

ikke alene beror sig på en ekspertudtalelse. Alle overvejelser omkring valg af virksomheder og 

interviews mv. dokumenteres til rapporteringen og godkendes ligeledes af Erhvervsstyrelsen inden 

de udvalgte interviews bliver gennemført. 

Der benyttes 3 typer af interviews: personligt interview, telefoninterview og 

fokusgruppeinterview. De 2 første interviews benyttes alt efter kompleksiteten af den enkelte 

lovgivning der måles. Et personligt interview tager længere tid, og afdækker mere detaljerede 

områderne, hvilket egner sig til de mere komplekse opgørelser. Fokusgruppeinterviews benyttes 

ofte hvor der er få deltagende virksomheder og komplekse forpligtelser.  

Når alle interviews er gennemført kigges der på om der er enkelte virksomheder, hvis svar er langt 

fra den resterende gruppe. Der foretages herefter en vurdering, hvorvidt denne virksomhed skal 

udgå. Såfremt der vurderes at fjerne virksomheden skal denne erstattes. 
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Når man efterfølgende har lukket alle interviews, så skal der følges op på alle oplysningskrav. 

Standardtid og ressourcebehov allokeres pr. oplysningskrav baseret på alle segmenternes svar. 

Man sætter på baggrund af alle interviews og ekspertvurderinger et ”standard ressource behov”, 

som ikke er et gennemsnit af de foretagne interviews, men en konkret vurdering for det enkelte 

oplysningskrav. Dette gøres både for de interne og eksterne forhold. 

Når alle data er på plads udarbejdes en beregning på tværs af alle segmenter. Standardtidsforbrug 

pr. oplysningskrav x standardtimepris for den enkelte medarbejdergruppe inkl. overhead + evt. 

anskaffelser til det enkelte oplysningskrav. Resultatet bliver en samlet opgørelse af omkostninger 

pr. segment. Sidst kan man således sammenlægge disse, og derved har man opgjort de samlede 

omkostninger/lempelser for lovforslaget. Derefter udarbejdes der en rapport, der dokumenterer 

forløbet, som i sidste ende godkendes af Erhvervsstyrelsen og ressortministeriet.  

AMVAB – L 117 forudsætninger 
Det har ikke været muligt at få den fulde rapport vedr. AMVAB målingen for L117, som ligeledes 

ligger til grund for de beregnede lempelser. Dog nævnes resultatet af målingen for opgørelsen i 

L117 samt enkelte forudsætninger omkring benyttelse af lempelser. Nedenstående redegør for 

disse forhold: 

 

(Folketinget, 2015; Folketinget, 2015), s. 33 

Oversigten indeholder alle forhold i lovforslaget i ÅRL, derved også de for denne opgave mindre 

relevante oplysninger samt tilpasninger til regnskabsklasse C og koncerner, som kun kort bliver 

gennemgået. Målingen er et udtryk for den fulde besparelse eller omkostning, såfremt alle 

virksomheder benytter alle lempelsesmuligheder eller lovkrav. Dette er dog ikke forventet, hvilket 

også nævnes i lovforslaget. Den samlede lempelse, som også fremgår af høringsnotatet på ca. 300 

mio. kr. udgøres af den fra Erhvervsstyrelsen forventede udnyttelse af ovenstående forhold. 
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Nedenstående punkter udgør de væsentligste af posterne, den ”indregnede” benyttelse og de 

forudsætninger der ligger til grund for disse (Folketinget, 2015). 

Forhøjelse af størrelsesgrænser 

Det forventes at størstedelen af de virksomheder, der ændrer størrelsesgrænse, grundet 

hævningen af disse, også anvender den nye grænse. Begrundelsen for denne formodning er, at 

virksomhederne i høj grad vurderes til blot at følge den regnskabsklasse og de krav de ligger 

indenfor. Det nævnes ligeledes, at ikke alle lempelsesmuligheder vil blive udnyttet fuldt. Dette 

omfatter bl.a. formodningen om, at kun 50% vil benytte Erhvervsstyrelsens nye 

erklæringsstandard for mindre virksomheder (udvidet gennemgang), hvis en virksomhed i tidl. 

regnskabsklasse C flyttes til regnskabsklasse B. Rundt regnet giver det en formodning om ca. 90% 

anvendelse på de 109 mio. kr. hvilket groft udgør ca. 100 mio. kr. 

Reducerede regnskabskrav for mikrovirksomheder 

Ved lempelsen for mikrovirksomheder er formodningen at ca. 70% vil anvende lempelserne. 

Begrundelsen herfor er en forventning om, at ikke alle virksomheder vil bruge alle 

lempelsesmulighed, og især virksomheder med forpligtelser hos långivere vil blive efterspurgt 

yderligere information. Derved vil de 85 mio. kr. blive til ca. 60 mio. kr. i lempelse. 

Reducer regnskabskrav for dattervirksomheder 

Dette er den største lempelse indeholdt i AMVAB opgørelsen. Dog er forventningen hertil at kun 

ca. 30% vil benytte sig af lempelsesmuligheden. Dette skyldes hovedsageligt de betingelser der 

ligger til grund herfor. En 30% udnyttelse vil reelt give ca. 140 mio. kr. i lempelse. 

Delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning 

Det forventes at ca. 70% af de virksomheder, hvor der kun er 1 ledelsesmedlem og derved kan 

udnytte lempelsen, vil benytte den. De sidste 30% formodes stadig at ville udarbejde påtegningen. 

De 193 mio. kr. vil der efter udgøre ca. 135 mio. kr. i lempelse. 

Set på disse forhold alene udgør besparelserne heraf ca. 435 mio. kr. Set på de resterende poster 

kommer der nogle tiltag, der øger den administrative byrde. Disse formodes at have fuld effekt. 

International tilpasning vil ligeledes give en lempelse på ca. 60 mio. kr. Samlet er nettolempelsen 

på de resterende forhold 20 mio. kr. Dvs. der er ca. 100 mio. i forskel ift. de nævnte 300 mio. kr. og 

de satser de har nævnt ift. de enkelte kategorier. Der hvor det må formodes, at størstedelen af de 
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100 mio. kr. findes, er under ”Forhøjelse af størrelsesgrænser”, da der ikke nævnes en direkte %-

sats i modsætning til de andre grupper. Dertil nævnes Erhvervsstyrelsens nye erklæringsstandard, 

hvor forventet benyttelse er 50%. Dette formodes dog ikke at være gældende i alle forhold ved 

forhøjelse af størrelsesgrænse. Derfor vurderes det umiddelbart, at der er yderligere forhold der 

tages højde for i rapporten, men som ikke fremgår af lovforslaget. 

De lempelser der nævnes, som vil omfatte de mindre virksomheder som denne opgave fokusere 

på, vurderes at være følgende: forhøjelse af størrelsesgrænser, reducerede regnskabskrav for 

mikrovirksomheder og delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning. Da opgavens fokus ikke 

er på dattervirksomheder og effekten heraf indgår denne ikke i de senere analyser. Dertil er alle 

forhold omkring CSR mv. vurderet at tilfalde regnskabsklasse C og større, hvorfor disse i lighed ikke 

medtages i de yderligere analyser.   

Analyse af AMVAB punkter tilknyttet ÅRL 

Ved at tage udgangspunkt i de oplyste besparelser fra L117, vil der i følgende blive vurderes, 

hvorvidt besparelserne efterfølgende er opnået. Dette vil gøres med udgangspunkt i de oplyste tal 

fra AMVAB opgørelsen og antaget forståelse for denne. Derudover vil der for de nævnte lempelser 

blive kigget på, hvordan sammenhængen mellem antallet af virksomheder og estimeret tid for de 

enkelte oplysningskrav står imod den oplyste besparelse. Til gennemgangen af AMVAB målingen 

vil det være nærliggende at kigge på segmenteringen, som følge af regnskabsklasserne, da det er 

disse der definere de enkelte oplysningskrav en virksomhed er underlagt. Dette er nedenstående 

opgørelse udarbejdet efter. 

Forhøjelse af størrelsesgrænser 

Som opgjort ovenfor så udgjorde lempelserne ca. 109 mio. kr. før korrektion af evt. virksomheder, 

der ikke ville benytte sig af lempelserne. Kigger man på, hvilke forhold der er medtaget i 

opgørelsen ift. ændringerne og de lempelser i denne gruppe er der flere muligheder. 

Den nye ÅRL medførte en række ændringer. En række krav fra regnskabsklasse B blev flyttet til 

regnskabsklasse C. Derudover blev der tillagt yderligere krav til regnskabsklasse C. Dvs. de 

administrative byrder for hhv. regnskabsklasse B og regnskabsklasse C udskilte sig væsentligt fra 

hinanden. Fokuseres der kun på størrelsesgrænser, skete der en stigning til kravet for 

regnskabsklasse B på ca. 25% og en stigning for regnskabsklasse C, mellem på ca. 10%. Det må 
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formodes for denne lempelse, at populationen udgør de virksomheder der før lå i regnskabsklasse 

C, mellem og nu er i regnskabsklasse B og regnskabsklasse C, stor, der nu aflægger efter C, mellem. 

Hvorvidt de holdingvirksomheder der aflægger efter højere regnskabsklasse, grundet ændring i 

indregningskriteriet skal modregnes, er svært at vurdere, men i dette tilfælde er de ikke medtaget. 

Det nævnes også, at de virksomheder der ikke længere er i regnskabsklasse C, vil kunne benytte 

sig af den mere lempelige erklæring, udvidet gennemgang, som ligeledes vil bringe en besparelse 

på revisionsomkostningerne. Det antages, at alle virksomheder med mulighed for at benytte sig af 

udvidet gennemgang, også gør det. Efterfølgende opgørelser viser dog dette ikke er tilfældet, 

hvilket vil medtages i analysen. 

Det har ikke være muligt at indhente en opgørelse over det faktiske antal berørte virksomheder. 

Derfor er der foretaget et forsigtigt skøn ift. vurdering af antallet. Dette er kun gjort for 

virksomheder i regnskabsklasse B, da det antages at mængden af virksomheder der rykker fra en 

stor C til en mellem C er så lav, at det beløbsmæssigt er af mindre væsentlig karakter.  

Der er udarbejdet en rapport fra Rigsrevisionen omkring kritik af lempelsen af revisionspligt i 2012. 

Denne nævner, at der i 2017 (senest opgivet), var ca. 250.000 virksomheder i regnskabsklasse B. 

Den nævner også, at ca. 97% af alle virksomheder i Danmark ligger i regnskabsklasse B. 

(Rigsrevisionen, 2019) Det formodes ligeledes at være gældende i 2016 (Erhvervsstyrelsen, 

Undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt, 2018), (s.6), men at den samlede 

fordeling, med undtagelse af mikro B, overordnet er den samme. Ift. effekten af hævelsen af 

regnskabsklasse B på 25%, formodes det at være i den tynde del af regnskabsklasse B, hvorfor ca. 

0,5% af det samlede antal vil være ramt af lempelsen. Da regnskabsklasse B udgør et sted mellem 

97-98% af den samlede mængde af virksomheder i Danmark og det er en ca. opgørelse opgøres 

populationen til 0,5% af 250.000 stk. svarende til 1.300 stk. 

Med populationen på plads kan en ca. besparelse pr. virksomhed opgøres for de 109 mio. kr. 

Denne svarer til ca. 84 t.kr. pr. selskab. 

For at vurdere hvorvidt de 84 t.kr. virker plausibelt, bliver forskelle i oplysningskrav for 

regnskabsklasse B og C mellem gennemgået. Da det oftest må formodes at være revisor der 

udarbejder årsrapporten for den virksomhedsgruppe (de større virksomheder i regnskabsklasse B), 

da de ofte ikke er så store, at de har egen regnskabsafdeling, men alligevel store nok til, at 
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virksomheden ikke selv ønsker at stå for udarbejdelsen. De notekrav der vurderes at ramme bredt 

for virksomhederne i gruppen og ikke kun i særlige tilfælde er: 

 Egenkapitalopgørelse 

 Pengestrømsopgørelse 

 Yderligere krav til ledelsesberetning, herunder nøgletal 

 Noter til anlæg 

 Noter til kapitalandele 

 Noter ledelsesvederlag i året 

 Noter til transaktioner med nærtstående parter 

 Evt. yderligere noter (Opgøres som generel overhead). 

Det tidsmæssige forbrug er drøftet med Partner i revisionsselskabet EY, Jesper Jørn Pedersen. 

Jesper har erfaringen inden for SMV-segmentet og er bekendt med udarbejdelsesproces for både 

regnskaber i regnskabsklasse C og regnskabsklasse B. 

Egenkapitalopgørelse 

I en egenkapitalopgørelse er der krav til en række informationer. Man skal vise primo saldi, 

bevægelser og ultimo saldi. Der skal oplyses om selskabskapitalen, årets resultat samt evt. øvrige 

bevægelser. Øvrige bevægelser kan være udlodning af kapital til ejere eller opskrivninger tilknyttet 

aktiver alt efter valg af måling. 

Ved opgørelse af tidsforbrug tager man højde for både tid for indhentning af information og tid for 

udarbejdelse af specifikationer. Informationerne er ofte simple for regnskaber i den tunge ende af 

regnskabsklasse B. Ift. selve udarbejdelsen vil det ikke kræve meget arbejde. Drøftelser med 

Jesper (Jørgensen, 2019) indikerede, at noten for egenkapitalopgørelsen, mere eller mindre 

opstillede sig selv, da rigtigt mange benytter standardsystemer til opstilling af deres regnskaber. 

Som Jesper pointerede, ” Som nævnt anvender vi i EY programmet Caseware, hvor den automatisk 

har medtaget dine primo tal og overfører årets resultat. I de tilfælde hvor kunden har udbytte, 

kræver det et par enkelte reklassifikationer i systemet, men det tager ofte ikke længere end 5 min.” 

(Jørgensen, 2019) Dette er tilfældet for rigtig mange virksomheder, da de færreste benytter 

word/excel til opstilling. Selv i de tilfælde hvor disse benyttes, vil det ikke kræve væsentligt 

længere tid at opstille. Derfor antages det, at tidsbenyttelsen for et standard selskab vil være 30 



45 
 

min. Det er af egen formodning, at mange virksomheder stadig vil bibeholde 

egenkapitalopgørelsen. Dette skyldes bl.a., at flere af de større revisionshuse har krav til 

regnskaber udarbejdet af disse, skal indeholde en egenkapitalopgørelsen. Dette anbefales også i 

FSR’s regnskabsvejledning for regnskabsklasse B (FSR, Regnskabsvejledning for klasse B- og C-

virksomheder – ny opdateret version, 2016). På den baggrund vurderes ca. 50% at benytte sig af 

lempelsen. 

Pengestrømsopgørelse 

Denne opgørelse vurderes at være langt den mest krævende. Ofte vil den være af simplere 

karakter for de mindre virksomheder i regnskabsklasse B. Jesper nævnte følgende omkring 

pengestrømsopgørelsen, ”Det der ofte tager tid i en pengestrømsopgørelse, er indhentning af data 

og klassifikationen af disse. Igen med et regnskabssystem, er selve indtastningen ikke den ting der 

tager længst tid. Dog kan det tage lang tid at få puslespillet til at gå op. Mange sætter dog en 

skabelon op som man i høj grad kan genbruge år efter år, hvorfor der over tid vil være mindre 

arbejde i udarbejdelsen. Dette er dog afhængig af, at driften og aktiviteten i virksomheden er 

nogenlunde stabil. Et skud på tidsforbruget for en pengestrømsopgørelse vil være et par timer for 

en standardvirksomhed. ” (Jørgensen, 2019) Da pengestrømsopgørelsen i højere grad end 

egenkapitalopgørelsen er påvirkelig af type samt drift af virksomhederne, må det forventes at der 

er større forskel på tidsforbruget for denne opgørelse hos virksomhederne. Derfor sættes 

gennemsnitstidsforbruget for pengestrømsopgørelsen til ca. 3 timer. Grundet kompleksiteten 

vurderes det at de fleste virksomheder vil benytte denne lempelse. Dog kan der være enkelte 

virksomheder der stilles krav om at medtage opgørelsen. 95% antages at benytte lempelsen. 

Yderligere krav til ledelsesberetning herunder nøgletal 

I regnskabsklasse C, mellem er der krav om hoved- og nøgletal. Disse kræver ikke meget arbejde at 

beregne, men der er noget arbejde i kommenteringen heraf. Dertil er der en række CSR krav, hvor 

man skal nævne og kommentere specifikt. Arbejdet med en ledelsesberetning kan variere meget. 

Spørgsmålet er, hvor meget den enkelte ledelse vil gå i dybden. Jesper påpegede ”Ofte benyttes 

der en standardtekst, hvor langt de fleste krav indholdsmæssigt er inkluderet. Derved skal der 

bruges mindre tid til at opdatere indholdet årligt. Dog er der områder og udvikling der kræver 

længere tid at bearbejde, så tidsmæssigt er det meget forskelligt. Det kan være alt fra 1 til flere 

timer. ” (Jørgensen, 2019) I og med det kun vedr. de yderligere krav til f.eks. CSR antages et 
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forbrug på 5 timer. Ikke så meget grundet selve udarbejdelsen, men grundet det tager tid at 

opsamle yderligere data. For mange mindre virksomheder er ledelsesberetningens krav blot en 

tjekliste de skal igennem. Dog er der kommet større samfundsmæssig fokus på bl.a. CSR, hvorfor 

90% vurderes at anvende lempelsen. 

Noter til anlæg 

Anlægsnoten har særlige opstillingsmæssige krav. Der skal fremvises et primo saldi, 

anskaffelser/afgange i året, samt afskrivninger mv. Disse skal opsplittes efter typen af anlæg det 

vedrører. Dette kunne være bygninger eller driftsmidler. I lighed med mange af de andre noter, er 

selve udarbejdelsen af noten ikke det tidsmæssigt krævende. Den største udfordring er ofte 

vedligeholdelse af et anlægsmodullet, hvor alle informationerne er indeholdt, således det let kan 

indtastes i regnskabet. Man kan både have et anlægsmodul indbygget i sit ERP system, men man 

kan også benytte et ganske simpelt excelark, hvorfor der ikke tillægges anskaffelsesomkostninger i 

opgørelsen. Tidsforbrug mente Jesper kunne variere. ” Selve udarbejdelsen tager nogle minutter, 

problemet opstår oftest hvis der er fejl i anlægskartoteket eller klassifikationerne er forkerte. 

Selvfølgelig er der også virksomheder som kan have mange forskellige typer aktiver med forskellige 

delelementer. F.eks. en bygning, hvor man har alt fra grund, råhus, installationer mv. Derfor er det 

svært at sige et konkret timeantal, men på en gennemsnitlig virksomhed bruges der nok 4 timer alt 

i alt.” (Jørgensen, 2019) Dertil skal det også tilføjes, at ikke alle virksomheder har anlæg, hvorfor 

ikke alle virksomhederne i regnskabsklasse B, har krav om en anlægsnote. Enkelte virksomheder 

vurderes også at ville beholde noten, især dem der har større anlægsinvesteringer i deres 

virksomhed. Dette kan også være et krav fra interessenterne. Det forventes 80% vil anvende 

lempelsen. 

Note til kapitalandele 

Der er i regnskabsklasse C krav til at oplyse særlige informationer omkring ejerskabet af 

kapitalandele. Foruden selskabsoplysninger såsom navn og adresse, skal der også oplyses om 

ejerandel, resultat og egenkapital. Disse informationer bør være relativt nemme at fremskaffe. 

Dog kan der være virksomheder der har mindre investeringer og derved mindre mulighed for 

indsigt i de regnskabsmæssige forhold i de pågældende kapitalandele. Jesper mente dog ikke dette 

ville være noget man så ofte. ”Overordnet set bør det ikke være svært for ledelsen at fremskaffe de 

enkelte informationer i den gennemsnitlige virksomhed omkring regnskabsklasse B og C. Det må 



47 
 

forventes ledelsen har styr på hvad og hos hvem, man har valgt at investere i. Der er selvfølgelig 

altid virksomheder, hvor det kan tage tid at indhente oplysninger om ændringer i året, men det bør 

ikke tage lang tid at udarbejde noten. ” (Jørgensen, 2019) På den baggrund vurderes det at tage 1 

time at udarbejde. Som nævnt er det ikke alle virksomheder der har kapitalandele. Derudover er 

der også virksomheder, der kunne vælge at have noten trods lempelsen. Det vurderes, at 

lempelsen vil anvendes af ca. 50%.  

Note Ledelsesvederlag i året 

Oplysninger omkring ledelsessvederlag bør ikke være den største udfordring. Dette skyldes 

hovedsageligt, at alle informationer allerede udarbejdes og findes i virksomhedernes lønsystemer. 

Udfordringen kan være indsamling og præsentation af informationerne. Jesper havde ingen 

særlige kommentarer til denne post, da vi hovedsageligt modtager informationerne fra ledelsen, 

så udarbejdelsen er omkring 5 min. Det antages, at der bruges lidt tid ift. indsamling af data, 

hvorfor der afsættes 30 min. i denne opgørelse. Ledelsesaflønninger er ofte noget de fleste 

virksomheder ikke ønsker at informere synderligt om. Derfor forventes det 100% benytter 

lempelsen. 

Note omkring transaktioner med nærtstående parter 

Denne note kan være omfattende. Dette afhænger ofte af mængden og typen af transaktioner 

mellem de nærtstående parter. I en globalverden er transaktioner i mellem lande og udbygning af 

koncerner på tværs af landegrænser i højere grad blevet normalen. Virksomhederne har krav om 

enten at oplyse de transaktioner, der ikke er sket på markedsmæssige vilkår eller om alle 

transaktioner med nærtstående parter. Jespers holdning hertil var følgende ”Den største forskel på 

tidsforbruget for denne note kan opdeles i kompleksiteten af virksomhedens transaktioner og 

målingen heraf. Oftest er den største udfordring, såfremt alle transaktioner oplyses, at identificere 

disse. Hvis ikke der er en måde at registrere disse transaktioner, kan det ende med at være en 

større gennemgang som godt kan tage lang tid. På den anden side kan det gøres meget hurtigt, 

hvis enten der er tale om simple og få transaktioner, eller hvis man har et systemet der nemt kan 

registrere transaktionerne. Hvis vi igen tager udgangspunkt i en standardvirksomhed, hvor 

kompleksitet og mængden af transaktioner er begrænset, vil jeg formode det tager omkring 7 

timer. Dog vil det igen variere en del virksomhed til virksomhed. ” (Jørgensen, 2019) Til videre brug 

i opgørelsen benyttes de 7 timer som bedste skøn for udarbejdelsen af noten. I lighed med 
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kapitalandele er det ikke alle virksomheder der har transaktioner med nærtstående parter. 

Derudover forventes det, at alle vil anvende lempelsen, såfremt de har mulighed for dette. 

Grundet den lave mængde af virksomheder der er ramt af dette krav, forventes kun 40% af 

populationen at anvende lempelsen. 

Udnyttelsen af udvidet gennemgang som erklæring 

Det fremgår ligeledes i høringsnotatet, der opridser hovedpunkterne fra AMVAB undersøgelsen, at 

man inkluderer en besparelse ift. de virksomheder, der går fra regnskabsklasse C til 

regnskabsklasse B, som derved får mulighed for at benytte den mere lempelige erklæringsløsning, 

udvidet gennemgang. I Rigsrevisionens rapport om lempelsen af revision fra 2018, nævner de, at 

Folketinget var oplyst, ved lovforslaget, om en årlig besparelse på ca. 100 mio. kr. Rapporten giver 

sit bud på konsekvenserne heraf for de efterfølgende år. I denne rapport er det gennemsnitlige 

omkostningsniveau for regnskabsklasse Bs omkostninger til hhv. revision og udvidet gennemgang 

nævnt. Der er for revision opgjort 15.400 kr. og for udvidet gennemgang er dette 13.860 kr. Dette 

giver en besparelse på 1.540 kr. pr. virksomhed. Derudover har de i rapporten opgjort andelen af 

virksomheder der benyttede udvidet gennemgang i 2017. Ca. 12% af alle virksomheder i 

regnskabsklasse B (Rigsrevisionen, 2019) benyttede udvidet gennemgang. Dog skal det ses mod de 

virksomheder der vælger revision, som i opgørelsen er 37%. Ses der derfor kun på de 2 grupper, så 

vælger ca. 30% af populationen, som enten har udvidet gennemgang eller revision, udvidet 

gennemgang. Derfor anvendes denne antagelse til opgørelsen. 

Evt. yderligere noter (Opgøres som generel overhead)  

Der er en masse mindre krav, som ligeledes er påkrævet i regnskabsklasse C, mellem. Disse 

medtages i denne opgørelse, som en diverse. Der afsættes 3 timer til diverse informationer. Da 

det er en generel lempelse tilføres den med antagelse af 100% vil anvende lempelsen. 

Opsamling 

For at opsummere det første punkt i AMVAB opgørelsen, er nedenstående skema udarbejdet. 

Skemaet indeholder kun overhead for ledelsesberetningen. Der medtages ikke overhead for 

arbejde udarbejdet af eksterne folk, hvilket i dette tilfælde vurderes til at være revisor. 

Ledelsesberetningen vil ikke være udarbejdet af revisor, hvorfor der tilføjes overhead. Der er 

kolonne i opgørelsen som hedder ”sandsynlighed”. Dette er bedste bud på andelen af benyttelse 

af virksomhederne. Begrundelsen for disse, fremgår under de enkelte afsnit. Priserne benyttet er 
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fra bilag 1 for revisor, udgørende 948 kr./ timen og direktør inkl. overhead 730 kr./timen. Priserne 

opgjort er for 2011, dog forventes det ikke at være ændret væsentligt i den mellemliggende 

periode. Populationen udgør de tidligere nævnte 1.300 virksomheder. 

Oplysningskrav Timer Pris Overslag Samlet lempelse i kr. Sandsynlighed Sandsynliggjort lempelse 

Egenkapital 0,5 930 0 604.500 50% 302.250 

Pengestrøm 3 930 0 3.627.000 95% 3.445.650 

Krav ledelsesberetning 5 584 146 4.745.000 90% 4.270.500 

Anlæg 4 930 0 4.836.000 80% 3.868.800 

Kapitalandele 1 930 0 1.209.000 50% 604.500 

Ledelsesvederlag 0,5 930 0 604.500 100% 604.500 

Nærtstående parter 7 930 0 8.463.000 40% 3.385.200 

Udvidet gennemgang 0 1540 0 2.002.000 30% 600.600 

Diverse ekstra 3 930 0 3.627.000 100% 3.627.000 

Sum 24   29.718.000  20.709.000 

Besparelse pr. virksomhed   22.860   
Egen tilvirkning 

Ovenstående opgørelse er udarbejdet ved timer gange (pris + overslag). Derefter er 

sandsynlighedsfaktoren ganget på. Opgørelsen viser en samlet besparelse på ca. 30 mio. kr. ved 

fuld udnyttelse. Efter sandsynliggørelsen af benyttelse er denne lempelse nede på 21 mio. kr. 

Kigges der på besparelse pr. virksomhed, så er der opgjort 23 t.kr. Det beløb vurderes til at være 

mere plausible end de 84 t.kr. for AMVAB opgørelsen. Baseret på erfaring af revisioner for større 

virksomheder i regnskabsklasse B og små regnskabsklasse C, vurderes 84 t.kr. værende højt. 84 

t.kr. nærmer sig hele honoraret for mange af virksomheder, og det skal tilføjes det er fuld revision 

inkl. regnskabsopstilling og skattemæssig assistance. Set i det lys vurderes en reel besparelse på 23 

t.kr. som værende mere realistisk. Tallet for den sandsynliggjorte lempelse benyttes ikke, da det 

vurderes virksomhederne ikke vil benytte sig af lempelse, hvorfor den andel vil udgå af 

populationen. 

Reducerede regnskabskrav for mikrovirksomheder 
I høringsnotatet fremlægges en besparelse ved fuld anvendelse af de lempede krav til 

mirkovirksomheder på ca. 85 mio. kr. Dog havde regeringen kun en forventning om 70% ville 

benytte sig af lempelsen. Besparelsen udgjorde derefter 60 mio. kr. Det var skønnet, at ca. 80.000 

virksomheder ville kunne anvende reglerne for mikro. Derved har vi en population på de 80.000 

virksomheder, hvilket aflede en besparelse pr. virksomhed ved fuld anvendelse af 

lempelsesmulighederne på 1.062 kr. Kigger man på de lempelser, som mikrovirksomhederne kan 
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anvende udgør de følgende: anvendt regnskabspraksis, gæld der forfalder efter 5 år fra 

balancetidspunktet, krav om særlige poster, oplysning om gns. antal ansatte. 

Anvendt regnskabspraksis 

Dette er en note, som ofte fylder en del af regnskabet og danner grundlag for de valg man har for 

måling af regnskabsposterne i regnskabet. Det vurderes ikke at være en stor tidsmæssig 

besparelse at fjerne denne. Når man opgør AMVAB omkostningerne, skal man ligeledes tage højde 

for engangsomkostninger, dvs. disse skal tages ud af beregningen. I en anvendt regnskabspraksis 

vil der i starten være et større tidsforbrug til udarbejdelsen af beskrivelserne og overvejelserne 

tilknyttet de anvendelser man vil benytte. Dernæst vil der være begrænset behov for årlig 

opdatering. Jespers bud på tidsforbruget var, at det var meget begrænset. ”Hos EY har vi en 

standard ”anvendt regnskabspraksis”, hvor man i Caseware kan klikke dem til eller fra. Dertil kan 

der efter behov laves mindre tilretninger. Dette vil også være gældende mange andre steder, hvor 

man har en standard regnskabspraksis, den tilretter man og opdatere løbende år efter år. Dog sker 

der ofte ikke de store ændringer, hvorfor besparelsen hertil må være minimal og ikke engang en 

halv time. ” (Jørgensen, 2019) Det vurderes derfor ca. at spare 15 min. Anvendt regnskabspraksis 

er et af de store emner ift. om det retvisende billede ikke kan opretholdes for små virksomheders 

regnskaber. FSR og flere af de store revisionshuse har udmeldt, at de ikke mener man bør benytte 

lempelsen, så det vurderes at være begrænset hvem der benytter denne. Dog er der en del 

virksomheder der bare følger minimumskravene, hvorfor 50% vurderes at benytte lempelsen. 

Gæld der forfalder efter 5 år fra balancetidspunktet 

Det forventes ikke at virksomheder i regnskabsklasse B, mikro har de helt store gældforpligtelser, 

hvorfor besparelsen af denne note er begrænset. Gælden skal oplyses samlet, så den skal endda 

ikke splittes ud. De fleste virksomheder vil kunne se tallet ud fra deres lånedokument fra långiver, 

hvorfor det forventes at spare 15 min. For indhentning og indtastning af tallene i årsregnskabet. 

Det er skønnet ca. 45-60% har gæld af de mindre virksomheder, hvorfor 60% forventes at benytte 

lempelsen. 

Krav om særlige poster 

Såfremt man har denne post i sit regnskab, er man ofte klar over, hvilke informationer det 

vedrører. Det tager ikke lang tid at udarbejde noten, men evt. fremskaffelse af information kan 
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være udfordrende. Det forventes ikke at tage mere end 1 time. Dog vil der utrolig sjældent være 

virksomheder i den størrelse, hvorfor forventningen om anvendelse af denne note kun vil være 

10%.  

Oplysning om gns. antal ansatte 

Selve udarbejdelsen af denne note tager ikke særlig lang tid. Udfordringen for enkelte 

virksomheder kan være at indhente de relevante informationer. I og med der maksimalt må være 

omkring 10 medarbejdere, vil det typisk ikke være det mest komplicerede. I Danmark benyttes 

ATP-metoden ofte til opgørelse af gns. antal ansatte, og formlen er tilgængelig på nettet. Dog 

kræver det også, at man har adgang til samlet ATP for virksomheden for at kunne lave 

beregningen. Denne information udarbejdes ifbm. løn og indberetning til SKAT. Derfor må det 

forventes der ikke bruges mere end 30 min. på denne udarbejdelse. Det vurderes at alle der har 

mulighed, vil anvende denne lempelse som udgangspunkt. 

I lighed med opgørelse af forhøjelse af regnskabsklasser, så antages det, at en revisor udfører 

arbejdet. Dog benyttes gruppen revisorassistent, da det vedrører simple handlinger for mindre 

virksomheder, hvilket en assistent typisk vil udføre. Pris herpå jf. bilag 1 er 474 kr./timen. 

Oplysningskrav Timer pris Overslag Samlet lempelse i kr. Sandsynlighed Sandsynliggjort lempelse 
Anvendt regnskabspraksis 0,25 475 0 9.500.000 50% 4.750.000 

Gæld der forfalder efter 5 år fra 
balancetidspunktet  0,25 475 0 9.500.000 60% 5.700.000 
Krav om særlige poster: 1 475 0 38.000.000 10% 3.800.000 
Oplysning om gns. antal ansatte 0,5 475 0 19.000.000 100% 19.000.000 
Sum 2   76.000.000  33.250.000 
Besparelse pr. virksomhed    950   

Egen tilvirkning 

Opsummeret viser opgørelsen en lempelse ved fuld anvendelse 76 mio. kr., hvilket ikke er langt fra 

de i AMVAB opgørelsens 85 mio. kr. Der hvor den store forskel skal findes, er i den 

sandsynliggjorte lempelse. I høringsnotatet antages det, at virksomhederne i mikrosegmentet vil 

benytte sig af alle lempelserne i lige høj grad. Denne antagelse kan diskuteres, hvorfor der er lavet 

en sandsynlighed pr. oplysningskrav. Især posten for særlige poster har høj værdi for 

sandsynliggørelsen, men i praksis antages denne post ikke at være aktuel i mange regnskaber hos 

regnskabsklassen mikro B. 
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Delvis ophævelse af kravet om ledelsesberetning 

AMVAB opgørelsen viser en besparelse på 193 mio. kr. ved fuld anvendelse af lempelsen for krav 

om ledelsesberetning som virksomheder med kun 1 ledelsesmedlem kan anvende. Regeringen 

havde ligeledes en antagelse omkring 70% af de virksomheder som havde muligheden, ville 

anvende denne lempelse. Forholdet gælder alle virksomheder med undtagelse af virksomheder i 

regnskabsklasse D. Det har desværre ikke være muligt at indhente data, som understøtter antallet 

af virksomheder, som kun har ét ledelsesmedlem og derved kan indgå i populationen. Men blot 

for at sætte tingene i perspektiv laves følgende antagelser: 

Virksomheder med kun ét ledelsesmedlem er ofte i mindre virksomheder, hvorfor udgangspunktet 

er regnskabsklasse B, hvor der tidligere var benyttet en population på 250.000 virksomheder. Det 

vurderes derudover lidt over halvdelen kun har ét ledelsesmedlem, ca. 60%. Derved har man 

150.000 virksomheder. Lempelsen giver derefter en besparelse på 1.300 kr. pr. virksomhed. Det 

lyder ikke af meget, men ift. at en ledelsespåtegning for mindre virksomheder ofte blot er et 

standardskriv, som man bl.a. kan finde i FSR’s standardregnskaber, virker det som en meget stor 

besparelse. Det vurderes ligeledes svært at se mange virksomheder i praksis vil anvende 

lempelsen, grundet der ofte blot anvendes en standard. I bedste fald vurderes 20% at anvende 

den. Så hvis udarbejdelsen tager 10 min. til en ledelsesløn på 730 kr. inkl. Overhead udgør det en 

årlig besparelse på 18 mio. kr. Det er ca. 121 kr. pr. virksomhed, som er den korte tid det tager for 

direktøren at læse og underskrive erklæringen. Tager man så højde for de 20%, som vil anvende 

lempelsen er besparelsen 3,6 mio. kr. 

Opsamling 

Det er under alle omstændigheder svært at vurdere, hvilke forudsætninger AMVAB rapporten 

tager udgangspunkt i. Dog er de indikationer ovenstående analyse udleder, at de anslåede 

besparelser har været lige i overkanten. Senere år har vist ikke alle virksomheder benytter sig af de 

enkelte lempelser, som de har haft mulighed for. Derudover er det svært at sige, hvad tidsforbrug 

og hvilken population der er anvendt. AMVAB opgørelsen er ikke en faktuel opgørelse, men et 

estimat. Det kan dog diskuteres, hvor god en fremvisning det er for Folketingets medlemmer, hvor 

den også præsenteres på en måde, hvor det virker til at være fakta. Nedenstående er en opgørelse 

mellem hhv. AMVAB tallene inkl. sandsynliggjort anvendelse af lempelser, modsvaret egen 

udarbejdet analyse. 



53 
 

Lempelser i kr. AMVAB Opgjort Forskel AMVAB ny Opgjort ny Forskel 

Forøgelse 

størrelse 

109 mio. 30 mio. 79 mio. 100 mio. 21 mio. 79 mio. 

Mikro B 85 mio. 76 mio. 9 mio. 60 mio. 33 mio. 27 mio. 

Lempelse 

ledelsespåtegning 

193 mio. 18 mio. 175 mio. 135 mio. 3,6 mio.  131,4 mio. 

I alt 387 mio. 124 mio.  263 mio. 295 mio. 57,6 237,4 mio. 

Egen tilvirkning 

Kort opsummeret er der en stor forskel mellem de 2 opgørelser, hvilket understøtter opgavens 

formodning om de opgjorte lempelser var højt sat. Derudover har denne opgørelse kun fokus på 

rene omkostningsbesparelser ift. løn og anskaffelsesomkostninger. Der er ikke taget højde for 

afledte effekter, som f.eks. højere kapitalomkostninger ved at benytte lempelsesinformationer, 

der giver interessenter færre information mv. Konklusionerne på de udvalgte test vil nok også 

kunne anvendes ved de andre punkter i AMVAB opgørelsen, men igen er dette meget svært at 

opgøre præcist og pålideligt.  

Besparelser ved lempelse af revision – AMVAB opgørelse (Rigsrevisionen, 2019) 
I lighed med AMVAB opgørelsen vedr. forslag L117 har det ikke været muligt at få den 

underliggende rapport for lempelsen af revisionspligt, der blev lavet i 2012. Informationerne til 

nedenstående gennemgang kommer hovedsageligt fra rigsrevisionen og Erhvervsstyrelsens 

efterfølgende målinger, som blev lavet i 2018. Hovedbesparelserne heri var tilknyttet den nye 

erklæringsform, udvidet gennemgang. Denne var mulig for alle virksomheder i regnskabsklasse B, 

med få undtagelser. Derudover var der en lempelse for holdingvirksomheder, der ligeledes havde 

mulighed for fritagelse for revision, såfremt visse kriterier var mødt. Lempelsen for den nye 

erklæringsform blev opgjort til 236 mio. kr. årligt og lempelsen for holdingvirksomhederne var 

opgjort til 172 mio. kr. årligt. 

Kritik og efterfølgende opfølgning 

Der var i lovforslaget i 2012 aftalt, at Erhvervsstyrelsen efterfølgende skulle lave opfølgning på de 

besparelser, der var angivet Folketinget. Denne opfølgning blev udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og 

lå klar d. 8. december 2018. (Erhvervsstyrelsen, Undersøgelse af det fremadrettede behov for 

revisionspligt, 2018) Opfølgningen skulle være foretaget 3 år efter godkendelse af loven, så 
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opfølgning kom 2-3 år for sent. Der er 2 elementer i gennemgangen af denne opgørelse. Første 

punkt er, om den administrative besparelse ved indførslen af udvidet gennemgang og lettelsen til 

holdingvirksomheder også blev mødt. Dette måles ved at kigge på den faktiske omkostning for 

revision kontra udvidet gennemgang for de berørte virksomheder. Samtidig skal der tages højde 

for, hvor mange virksomheder, der har valgt den nye erklæringsform. 

Det andet punkt vedr. de følgeeffekter der har været ved lempelserne. Disse effekter tager 

AMVAB opgørelsen ikke højde for, da den kun tager udgangspunkt i, at 1 kr. sparet på revision for 

virksomhederne er 1 kr. sparet samfundet. Dette afsnit vil fokusere på den første del omkring den 

direkte målbare besparelser kontra det lovede. Senere i opgaven vil det andet punkt blive 

gennemgået. 

Der var blevet lovet en årlig besparelse på 408 mio. kr. fordelt på hhv. udvidet gennemgang (236 

mio. kr.) og lempelse for små holdingvirksomheder (172 mio. kr.) Dette var bl.a. med antagelsen, 

at alle virksomheder der havde mulighed for at benytte udvidet gennemgang ville benytte den. 

Yderligere antagelser/forudsætninger var, at alle virksomheder der gik fra revision til udvidet 

gennemgang, ville opnå en honorarbesparelse på 25%. En stor del af de besparelser, der var 

opgjort, var baseret på totaludnyttelse af lempelserne, og tog ikke højde for evt. virksomheder, 

der ikke ville benytte sig af lempelserne eller virksomheder, der måske ville benytte sig af en 

lavere erklæringstype (revision til review).  

Erhvervsstyrelsen påbegyndte i 2015 en analyse ift. lempelse af revisionspligt. Dette havde afledt 

en rapport om anvendelse af udvidet gennemgang. Rapporten blev dog aldrig færdiggjort eller 

offentliggjort. Rigsrevisionen havde dog fået adgang til arbejdet, og rapporten viste, at der for 

regnskabsåret 2013 kun har opnået en 10% besparelse af honoraret i gennemsnit ved anvendelse 

af udvidet gennemgang, og at der for samme år var opnået 4,9 mio. kr. i faktisk lettelse. Dette var 

en del under de 236 mio. kr., der først var meldt ud i 2012. Dette hang sammen med, foruden en 

”kun” realiseret besparelse på 10%, at af de revisionspligtige virksomheder i regnskabsklasse B, 

anvendte kun 9% udvidet gennemgang og de resterende havde fuld revision. Dvs. hverken den 

prismæssige rabat eller antagelsen omkring populations anvendelsen holdt vand ift. AMVAB 

rapporten i 2012. I 2017 var der ligeledes lavet en opgørelse, hvor man kiggede på alle 

virksomheder, der havde valgt revision og udvidet gennemgang, og tog derefter og gangede gns. 

pris ud for disse. Derved havde Erhvervsstyrelsen opgjort en besparelse på 50 mio. kr. Denne tog 
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ikke højde for, hvor mange af de virksomheder med revision, reelt havde mulighed for at vælge en 

mere lempelig erklæringstype. 

Erhvervsstyrelsens rapport nævner dog en opnået besparelse ift. lempelsen af revision. Denne 

udgør 1,6 mia. kr. i besparelse på lempelsen af revisionspligt tilbage fra 2006 til 2017. Tallet er 

genereret ved at tage antallet af virksomheder, som har ændret erklæringstype med gns. pris for 

den pågældende ydelse. Set over de 11 år giver det en besparelse på 145 mio. kr. Hvilket må siges, 

at være langt under besparelsen for 2012 og frem, som alene skulle udgøre 408 mio. kr. 

Der er i rapporten ikke lavet en særskilt opgørelse af holdingvirksomhedernes lempelse, hvorfor 

denne ikke specifikt kan sammenholdes. Det formodes dog den er inkluderet i den samlede 

opgørelse. 
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Analyse af informationsbehov og tab 
DAMVAD rapporten - informationsbehov 
Udover økonomiske besparelser, medførte lempelserne af administrative byrder også et 

informationstab. Informationstabet var afledt af færre krav til årsrapportens oplysninger, såsom 

noter. Erhvervsstyrelsen fik i 2014 analysebureauet DAMVAD til at udarbejde en rapport, om 

brugen af årsrapporter for de mindre virksomheder, som skulle være med til at nuancere de 

forskellige elementer i lovforslaget omkring ændringen til ÅRL i 2015 (DAMVAD, 2014). 

DAMVAD rapportens fokus lå på de mindre virksomheder, nærmere bestemt var følgende kriterier 

sat op: 

o Mikrovirksomheder, ansatte under 10, omsætning under 5 mio. kr. 

o Små virksomheder, ansatte 10-50, omsætning mellem 5-70 mio. kr. (Gamle grænse 

for B virksomheder) 

o Mellemstore virksomheder, ansatte 50-250, omsætning mellem 70-290 mio. kr. 

(Gamle grænse for C, mellem virksomheder) 

Derved rammer virksomhedssegmentet meget godt denne opgaves virksomheder i fokus, hvor det 

hovedsageligt gælder virksomheder i regnskabsklasse B. Rapporten er udarbejdet i 2014 på 

baggrund af data i 2013. Man kan argumentere for interessenters databehov er ændret ift. 2013. 

Dog giver rapporten et godt indblik i fokuspunkter fra interessenter, som er relevant for denne 

opgave. De 3 interessent grupper der er fokus på i denne opgave udgør: ejer/investorer, långiver 

og myndigheder, som særskilt bliver gennemgået ift. DAMVAD rapporten. Derefter bliver 

påvirkningen fra de overordnede informationsændringer i 2015 til ÅRL, samt lempelsen til revision 

ligeledes gennemgået for interessentgrupperne.  

DAMVAD rapporten fik svar fra over 800 brugere som fordelte sig over de forskellige 

virksomhedsstørrelser. Derudover blev undersøgelsen opdelt efter segmenttyper. Fordelingen var 

således: analytikere, kreditinstitutioner, samarbejdspartnere, myndigheder og investorer.  
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Disse blev spurgt om brugen af årsrapporter, hvilket kan 

ses af tabellen til højre. Generelt var der ikke stor 

anvendelse af årsrapporten hos mikrovirksomhedernes 

interessenter. Anvendelsen var lidt bedre for 

småvirksomheder, hvor kreditinstitutioner og 

samarbejdspartnere er højest i anvendelse. Der er kun 2 

steder, hvor svaret er over 50%, hvilket må vurderes 

som lavt. Antageligt må det betyde, der i høj grad også 

bliver benyttet andre typer data. Det er meget forskelligt, hvor mange årsrapporter der typisk 

bliver kigget på i de forskellige grupper, men hovedsageligt er det kun kreditinstitutionerne, som 

kigger på mere end 100 regnskaber, hvoraf de resterende grupper er et sted mellem 0-50 

regnskaber om året. Man kan se, at der i rapporten er stor forskel på de forskellige respondenters 

brug af årsrapporten, samt hvor mange der reelt kigges på. 

Selve formålet med brugen af årsrapporten er dog rimelig klar, da 70% svarer de har fokus på drift 

og soliditet i virksomheden, mens 22% svarer det er vækst og fremadrettet potentiale. De 

resterende 8% har svaret andet. Vækst er hovedsageligt et fokus fra analytikere og investorer. 

Men hvor højt vægtes så den information der indhentes fra årsrapporterne? Jf. DAMVAD 

rapporten, så indhentes der i høj grad andre informationer, men informationerne i årsrapporten 

er højtvægtet og har større indflydelse ift. de økonomiske dispositioner. Af rapporten fremgår en 

skala fra 1-5, hvor svaret fra virksomhederne er på 3,44 ift. i hvor høj grad anden information 

indhentes. Årsrapporten fik svaret 3,37 ift.  i hvor høj grad denne dannede grundlag for 

økonomiske beslutninger. Selve 

fordelingen mellem grupperne kan 

ligeledes ses af tabellen til højre. 

Her kan det ses, at det igen er 

kreditinstitutionerne, som 

benytter sig af årsrapporten. 

Myndighederne ligger lavt i denne 

gruppe, hvilket i høj grad skyldes 

hvilke respondenter der indgår.  
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Rapporten understreger, at gruppen ”myndigheder” hovedsageligt anvender årsrapporten til 

vurdering af virksomheder i forbindelse med f.eks. udbud af opgaver, og ikke den interessent 

gruppe, som er defineret i denne opgave, hvor det er Erhvervsstyrelsen og SKAT. Disse må alt 

andet lige forventes at have højere anvendelse af årsrapporten.  

Årsrapporten vurderes dog at være den primære 

informationskilde til alle interessentgrupperne, hvilket 

ses af figuren til højre. 

For kort at opsummere, så vurderes årsrapporten at være 

et vigtigt værktøj til information for 

brugerne/interessenterne. Dog når det kommer til det 

mere konkrete brug, er det hovedsageligt 

kreditinstitutionerne, der bruger årsrapporten og denne 

bliver ikke benyttet meget ved mikrovirksomhederne. 

Tab af information vurderes, på baggrund af DAMVAD 

rapporten, hovedsageligt at ramme kreditinstitutionerne, og de resterende interessenter vil i 

begrænset omfang blive ramt. Der vil altid være enkeltstående tilfælde, men størstedelen af 

grupperne, vil alligevel supplere med informationerne andre steder fra. Derfor kan der være tale 

om begrænset effekt af tab af informationer i årsrapporten, når man kigger på helhedsbilledet. 

Kigger man på de enkelte grupper, er der også særlig fokus forskellig steder i årsrapporten og på 

dennes information. Hvis vi kigger nærmere på kreditinstiutionerne, investorerne samt 

myndighederne og deres særskilte behov, kan man få et overblik over, hvorvidt de er ramt af 

lempelserne til årsrapportens informationer. 

Kreditinstitutioner 
Kreditinstitutioner vurderer især værdien af årsrapporten høj. Foruden årsrapporten viser 

rapporten, at personlig kontakt til ledelse og budgetter også ligger højt og benyttes ofte. 

Rapportens interviews med denne gruppe viser, at årsrapporten ofte benyttes overordnet og som 

reference tl anden information. Såfremt årsrapporten ikke understøtter nok ift. 

kreditinstitutionens vurdering af virksomhedens likviditet og drift, vil der ofte blive forespurgt 

yderligere information, således institutionen føler sig tryg ift. det økonomiske valg der træffes. 

Dette understøttes også i interview med Anders Kromann fra JyskeBank. Dette vil blive uddybbet 
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senere. Rapporten konkluderer, at det i højere grad vurderes, at kreditinstitutioner baserer sig på 

de økonomiske informationer, der fremgår af årsrapporten.  

Investor/ejer 
Denne gruppe har ikke i samme grad fokus på årsrapporten, hvor især personlig kontakt til 

ledelsen også vægtes højt. Noter og budgetter er i mindre grad anvendt, samt værdien vægtes 

højest for budgetterne. Grunden til den høje vægtning af årsrapporten understeges i de 

underliggende interviews, hvor revisionen og de faste spilleregler for årsrapporten understøtter 

pålideligheden og validiteten af de data der fremgår af denne, hvorfor den vægtes højt. 

Årsrapporten blev beskrevet, som et helhedsindtryk, hvor der ofte var behov for yderligere 

driftsmæssige specifikkationer, hvilket ledelsen ofte ville stå for, hvorfor kontakt til ledelsen blev 

vægtet højt. Det antages, at der for denne gruppe ikke er investorer, der agerer som ledelse, 

hvorfor kontakt til ledelse, alt andet lige, må forventes i mindre grad at være relevant. For 

virksomheder, hvor ledelsen også er ejer, er det ligeledes forventet, at regnskab har en lavere 

relevans, da ledelsen må forventes at have den fornødne indsigt i virksomhedens finanser.  

Myndigheder 
Rapporten viser, at den myndighedsgruppe de har testet vægter årsrapporten og informationerne 

fra ledelsen højt. De resterende elementer har en vægtning og benyttelse omkring middel. Dette 

er modsat de andre grupper, hvor størstedelen af de resterende elementer også var vægtet 

relativt højt. De foretagne interviews for denne gruppe fastlagde formålet, hvor årsrapporten blev 

benyttet til at være i sager, hvor virksomheden blev 

undersøgt som leverandører for myndighederne, og at 

denne information ofte var tilstrækkelig. 

Årsrapportens elementer 

De forskellige dele af årsrapporten tillægges meget 

forskellig værdi. Kigger man generelt, har 

respondenterne følgende fokus som kan ses i figuren 

til højre, at resultatopgørelsen har værdi og benyttes 

ofte af brugerne. Også balance og noterne vurderes at 

have høj værdi og benyttes ofte. Ledelsesberetning og 

påtegning vurderes ikke i samme grad at have værdi 
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for de mindre virksomheder. Kigger man på de små virksomheder, vurderes de obligatoriske dele 

af ledelsesberetningen også at have høj værdi. Derved ligger stortset alle elementer af 

årsrapporten i gruppen ”høj brug og høj værdi”. De foretagne interviews viser, at alle de 

obligatoriske elementer vægtes højere, hvor ledelsesberetningen i højere grad er subjektiv, og 

derved tillægges lavere værdi for brugeren. Derudover vægtes ensartedhed og sammenlignelighed 

i informationerne fra virksomhederne også høj værdi. De forskellige interessenter har forskellig 

fokus ift. hvad de anvender af information, så der er forskel mellem størrelsen af virksomhederne 

og hvor fokus i årsrapporten er for de forskellige interessenter. 

Mikrovirksomheders noteoplysninger 
Som det kan ses af figuren er oplysninger omkring forfald af 

gæld der overstiger 5 år, og aktivernes værdi højest vægtet. 

Herefter kommer anvendt regnskabspraksis og generelle 

oplysninger. Ingen af informationerne vægtes særlig højt, og 

ligger generelt lavere end enkelt elementerne i årsrapporten 

(under 3 i score for værdi og brug). Interviews afslørede dog, 

at f.eks. oplysning af gæld ikke var vægtet høj værdi, da 

långiver altid kunne kræve lånet indfriet, hvorfor notens 

betydning var meget begrænset. Dette indikerer et generelt 

lavt niveau for anvendelse af de nævnte noter, og at fokus jf. 

tidligere gennemgang af undersøgelsen i højere grad ligger i 

driften og validiteten af en årsrapport, i hvert fald for 

mikrovirksomhederne. Der var også spurgt specifikt ind til 

anvendelse af gns. antal ansatte for brugerne af 

mikrovirksomhederne. Hertil vurderede havldelen af de 

adspurgte, at den havde høj værdi, mens 17% svarede lav til 

mellemværdi. Dette indikerer, at noten overordnet har høj værdi, men de interviews der var 

foretaget afledte tvivl herom, da de adspurgte ikke pålagde den specifikke note og oplysning 

særlig værdi, men i højere grad var fokuseret på lønomkostningerne for medarbejder og ledelse. 

Derfor kan det ikke direkte afledes om noten har værdi eller ej for brugerne. 
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Små og mellemstore virksomheders noteoplysninger 

Der er i DAMVAD rapporten fokus på de noteoplysninger, hvor der var forventet af ske påvirkning 

af ÅRL på baggrund af EU-direktivet. Derfor har undersøgelsen kun kigget på væsentlige aktiviteter 

og generelle informationer for den mindste regnskabsaflæggende koncern, hvor virksomheden 

indgår i. Her vægtes de væsentlige aktiviteter højest, som ligger lige under værdien 4, hvor de 

generelle informationer får værdien 3. Hvor meget værdi de resterende noter tillægges siger 

undersøgelsen ikke noget særligt om. De noter som de mellemstore virksomheder indgår med, 

udgør periodeafgrænsningsposter, hensatteforpligtelser, forskel mellem kostpris og 

genanskaffelsesværdi på varelager og virksomhedens væsentligeste aktivitet. De poster, der 

vægtes højest, er virksomhedens væsentligste aktiviteter og hensatte forpligtelser, som ligger 

omkring værdien 4 i både værdi og brug. De resterende informationer er på omkring 3 og vurderes 

derved lavere. 

Opsummere man de forskellige krav og værdier tillagt noterne, er det overordnede niveau ikke 

højt ift. værdi. Jo højere virksomhedsklasse man kommer, jo højere værdi tillægges der enkelte 

noter, hvilket med stor sandsynlighed har noget at gøre med kompleksiteten af virksomheden og 

derved er specifikationsbehovet større for at kunne gennemskue virksomheden. De adspurgte 

respondenter i DAMVAD rapporten, mente generelt ikke jagten på administrative lettelser, skulle 

gå ud over gennemsigtigheden og informationerne i årsrapporten. Det kan så altid diskuteres, 

hvilke forhold bidrager mest til gennemsigtigheden i en årsrapport, og hvad giver reelt værdi for 

regnskabsbrugerne. DAMVAD rapporten indikerer, at noterne ikke er det element i årsrapporten, 

der har højest værdi eller benyttelse. Det samme gælder for ledelsesberetningen.  

Betydning af specifikke lempelser for årsrapporten 
DAMVAD rapporten gav overordnet et indtryk af, hvilke elementer i årsrapporten, som skabte 

værdi, og derved ville medføre et økonomisk tab, hvis det blev fjernet fra årsrapporten. 

Spørgsmålet om, hvor stort et tab der reelt er tale om, vil variere meget fra virksomhed til 

virksomhed.  De enkelte elementer i lempelserne for de enkelte regnskabsklasser er blevet drøftet 

med Jesper Jørn Pedersen og Ander Kromann. Jesper har med sine mange år som revisor i SMV-

segmentet haft mange drøftelser med virksomhedernes ledelse og ejere. Derved har han opnået 

en generel forståelse for, hvad ejerne vægter i årsrapporten. Anders Kromann har via. sin stilling i 

Jyske Bank indsigt i sektoren og særligt inden for Jyske Bank. Anders har indsigt i, hvilke forhold 
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banken overordnet fokuserer på og supplerer de elementer der fremhæves af DAMVAD 

rapporten. 

Mikrovirksomheder 
Der var 4 lempelsesmuligheder i regnskabsklasse mikro B, set mod regnskabsklasse B. Alle 

lempelserne var baseret på notekrav. Det mest gennemgribende krav vil nok være anvendt 

regnskabspraksis, som rammer alle virksomheder, hvorimod de resterende 3 afhænger af den 

enkelte virksomhed. For de 3 interessentgrupper, vil der kort gennemgås tabet af 

informationerne. 

Investorer/ejere 

De investorer der typisk ses i mikrovirksomheder, er ikke de samme som i de større børsnoteret 

virksomheder. Investorgruppen er meget mindre og består ofte af få personer, som har større 

indblik i virksomhedens drift. Selvskabte virksomhedsejere kan man dog godt forestille sig, have 

mindre fokus på det finansielle og større fokus på selve driften af virksomheden. I interviewet med 

Jesper, nævnte han, at der kan være stor forskel på, hvor involveret ejerkredsen er i de mindre 

virksomheder. Enten har de fuldt styr på alt der rører sig eller også kunne regnskabet ikke 

interessere dem mindre. Med den baggrund, er det svært at se, hvilken værdi de enkelte noter 

måtte have for denne interessentgruppe. Kigger man på anvendt regnskabspraksis, bør der ikke 

være meget tvivl for en ejer med indblik, hvordan de forskellige poster i regnskabet behandles. Er 

der derimod begrænset interesse, så er fokus typisk på, om der er penge eller ej mere end 

hvordan den enkelte regnskabspost er indregnet. Det samme gælder også for de 3 andre noter 

omkring hhv. særlige poster, gæld der forfalder efter 5 år og gns. antal ansatte. Derved er det 

svært at se, at disse poster skulle have væsentlig information, som en investor/ejer ikke allerede 

ville være bekendt med. 

Kreditinstitutioner 

Når en bank eller realkreditinstitution agerer med virksomheder, er det ofte i relation til et 

kundeforhold. Derved er transaktionen mellem virksomhed og kreditinstitution ofte udlån. Før et 

udlån vil kreditinstitutionen vurdere risiko for den enkelte virksomhed, og dette gøres ofte ved at 

kigge på den finansielle situation og fremtidige drift. Derfor er informationer relateret hertil af 

højere værdi for kreditinstitutionen. De enkelte noter har som udgangspunkt ikke væsentlig 

relevans, men igen afhænger det af den enkelte virksomhed og dennes situation. Omkring 
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anvendt regnskabspraksis, er Ander Kromann enig i, at banken altid skal vide, hvordan evt. 

indregning i regnskabet erforetaget, men at dette ikke nødvendigvis behøves at være afspejlet i 

anvendt regnskabspraksis. Erde i tvivl om noget, så skal kunden levere den nødvendige 

information, hvis de vil have lånet. (Kromann, 2019) Det samme er gældende for de andre noter, 

hvor især særlige poster kan have relevans. Såfremt der er andre forpligtelser, skal de ligeledes 

også oplyses, og der vil typisk indhentes anden dokumentation end årsrapporten. Alt i alt, er der 

ikke specifikt nogle udfordringer fra bankens synspunkt ift. de enkelte noter. Anders mener, at 

banken nok skal få de informationer, de vurderer som værende nødvendige før et evt. 

samarbejde, og at det er meget forskelligt virksomhederne imellem.  

Myndighederne 

Myndighedernes behov for information er vidt forskellig, alt efter formål og hvilken myndighed 

der er tale om. Denne opgaves fokus omfatter Erhvervsstyrelsen og SKAT, hvor formålet er kontrol 

af den lovgivning, der er givet inden for erhvervs- og skatteområdet. Alle finansielle informationer 

og årsrapporter skal indberettes til Erhvervstyrelsen og de specifikke oplysninger SKAT ønsker 

indberettes særskilt i virksomhedernes selvangivelse. Der hvor informationer kan have relevans, er 

når den enkelte myndighed har behov for kontrol af særlige forhold afledt af virksomhedernes 

indrapporterede informationer. I Rigsrevisionens gennemgang af ændringen til revisionspligt i 

2012 var et af kritikpunkterne, at Erhvervsstyrelsen ikke havde mulighed for at kontrollere egen 

lovgiving. I lovgivningen var der kriterier for fritagelser og undtagelser baseret på specifikke 

forhold (Rigsrevisionen, 2019). Kriterierne for revisionspligt omfatter som nævnt, de samme 

kriterier som størrelsesgrænserne, hvorfor nettoomsætning, balancesum og gns. antal ansatte er 

relevant information. 2 ud af 3 kriterier har Erhvervsstyrelsen ikke mulighed for at kontrollere ift. 

hvorvidt de overholder de krav loven foreskriver omkring revisionspligt for mikrovirksomheder. I 

praksis betyder det, at der reelt kan være virksomheder der aflægger regnskab efter lavere 

regnskabsklasse end hvad de reelt bør, samt at de ikke overholder de dertilknyttede regler for 

revision. Disse information har SKAT, da de oplyses for virksomheder med nettoomsætning over 

500 t.kr. i selvangivelsen og der indberettes løn via. e-indkomst, hvorfra SKAT selv kan lave 

beregningen af gns. antal ansatte. Dog har det ikke været muligt for de 2 myndighedsorganer at 

dele data, jf. juridiske årssager, som det fremgår af rapporterne fra både Erhvervsstyrelsen og 

Rigsrevisionen omkring den lempede revisionspligt. Indførslen af GDPR har nok ikke gjort deling af 



64 
 

information nemmere mellem styrelserne, hvorfor informationen om gns. antal ansatte må 

vurderes som væsentligt for myndighederne. 

Små virksomheder (regnskabsklasse B) 
Kigger man på de små virksomheder er der flere elementer man skal forholde sig til. Her er det 

ikke blot noteoplysninger, men også kerneelementer der er i forskel til regnskabsklasse C, mellem. 

Nedenstående afsnit belyser de enkelte oplysningselementer, der udgør forskellen på 

regnskabsklasse C, mellem og regnskabsklasse B. 

Investorer/ejere 

Når man kigger på størrelsen af virksomhederne i regnskabsklasse B og C, så er der væsentlig mere 

substans i disse, og derved svære for investorerne/ejerne at følge med, selv om de er involveret i 

den finansielle del af driften for virksomheden. Kigger man på grundelementerne som er skiftet, så 

er der ikke længere krav om egenkapital– eller pengestrømsopgørelse. Dertil er der en række krav 

til ledelsesberetningen, som ikke er relvant for regnskabsklasse B. Informationerne i egenkapitalen 

vil for langt de fleste virksomheder være stærkt begrænset. Dog er der virksomheder, hvor der kan 

være bundet en større andel af egenkapitalen eller være minioritets ejere, der ikke har samme 

indblik, som f.eks. en hovedaktionær kan forestilles at have. Mange af de forhold samt relevansen 

kommer an på den pågældende ejers og investors forhold til virksomheden og ledelsen. Såfremt 

man er investor med begrænset indblik i virksomheden, vil det være relevant med disse 

informationer og det må vurderes, at der kan tilskrives værdi til disse. 

Kigger man på de enkeltstående noter, afhænger dette af virksomhedstypen og ofte størrelsen. 

Har en virksomhed igangværende arbejder eller særlige udviklingsaktiver, så vil en investor have 

stor gavn af en specifikation heraf, især hvis dette kan tilknyttes den primære drift. Gemmer der 

sig større forpligtelser, vil det formodentligt være kendt af investoren, men såfremt det ikke er, vil 

det igen have værdi. Jesper nævnte, at det var meget forskelligt, hvilke informationer 

virksomhedsejerne måtte ønske. Oftest var der også stor forskellighed i detaljeringsgraden, alt 

efter rapporteringsform. Nogen foretrak regnskabet var udarbejdet efter minimumskravene, hvor 

evt. specifikationer ville være oplyst i skattehæfter eller protokollater. Det, der ofte var et ønske, 

var detaljeringsgraden i det offentlige regnskab skulle holdes til et minimum. Dette kunne være 

konkurrencemæssigt eller af andre personlige årsager for ejerne. Kigger man på det overordnet, 

vil enhver ejer/investor med bestemmende indflydende have adgang til relevant information. Der 
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hvor det kan være udfordrende, er for minoritetsaktionærer, hvor de ikke kan stille samme krav. 

Derfor vil det forventes, at der er tab for disse, da deres evne til at træffe den optimale 

økonomiske beslutning vil formindskes sammen med den regnskabsmæssige information de 

mister. 

Kreditinstitutioner 

Forholdet for kreditinstitutionerne er på mange måder den samme, når det gælder 

informationsbehovet og værdien heraf. Kort og godt, forventer kreditinstitutionen krav til de 

informationer de ønsker førend de føler sig sikre i deres investering (udlån) til den enkelte 

virksomhedSom eksempel nævnte Anders Kromann (Kromann, 2019) en virksomhed, der drev 

brugtvognshandel, hvor de kunne stille krav til f.eks. opgørelse af de enkelte bilmodeller og årgang 

på disse der var på lager. Denne information vil typisk ikke kunne findes i regnskabet, og ofte kan 

det være meget specifikke forhold de ønsker svar på, alt efter hvilken branche der er tale om. Fra 

Jyske Banks side kane man i princippet fjerne alle krav uden det vil have effekt for dem. Al 

information de må vurdere er relevante, vil blive efterspurgt, og Jyske Banks 

regnskabsanalyseafdeling vil stille krav, såfremt de ikke føler informationsbehovet er mødt. Det 

må dog forventes, at ikke alle kreditinstitutioner har samme mulighed for at stille krav, da de af 

konkurrencemæssigeforhold i højere grad har behov for forretningen og derved udlånet. Disse 

virksomheder vil stå overfor en højnet økonomisk risiko, og sandsynligheden for tab vurderes 

tilstede. Dette er dog ikke tilfældet for de større etablerede banker eller realkreditinstitutioner. 

Myndigheder 

Hos myndighederne vil samme problematik som ved mikrovirksomhederne opstå. Den 

information der reelt er behov for er meget lille og meget specifik, og skal bidrage til, at de enkelte 

styrelser kan kontrollere og sikre loven for, at deres respektive områder følges. Muligheden for at 

skjule nettoomsætning i regnskabsklasse B skaber kontroludfordringer for Erhvervsstyrelsen i 

lighed med gns. antal ansatte, hvilket også var et kritik punkt af Rigsrevisorerne.  
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Validering af regnskabet – effekt af revisor og retvisende information 
Behov for valid information 
Et af de elementer der også har effekt på informationen i et regnskab er validiteten, og derved om 

den information der præsenteres læseren er aflagt inden for det retvisende billede. Et af de 

elementer der oftes udleder omkostninger er fejl i regnskabet. Dette kan både være i fejl 

indberetninger til myndigheder som SKAT. Det kan også være en bank, der afgiver et lån til en på 

papiret sikker virksomhed, der senere går konkurs og derved tabes bankens udlån og investering. 

Information, der er forkert, kan være repræsenteret på mange måder. Både indregning, 

præsentation eller mangel på information kan være misvisende for regnskabsbrugeren. Et af de 

mest diskuterede elementer i høringen var ”anvendt regnskabspraksis”, hvor FSR m.fl. mente, at 

fjernede man denne information for de generelle regnskaber, ville man ikke længere have 

regnskaber aflagt i det retvisende billede, da der manglede vital information for forståelsen af 

regnskabets elementer. FSR var også af holdningen, at egenkapitalopgørelsen var væsentligt ift. 

forståelse af regnskabet, og at denne repræsenterede det retvisende billede. Dette er også 

grunden til, at denne indgår i det standardregnskab, de har for regnskabsklasse B (FSR, 

Egenkapitalopgørelsen er nu frivillig i klasse B, 2016). Kigger vi på de forskellige 

interessentgrupper, så er der også forskellige brug og behov. Overordnet kan det dog siges, at der 

altid er behov for retvisende information. 

Investorer/ejere 

Kigger man på behovet for valid information for ejerne, kan man bl.a. tage udgangspunkt i diverse 

økonomiske teorier. Som ”Agent/principal teorien” forklarer, så kan en ejer sikre sig mod evt. 

svindel og fejlinformation fra den af ejeren indsatte ledelse vha. en revisior/tredjemand, der 

efterprøver de af ledelsen oplyste tal. Basaltset er der tale om kvalitetsikring, der skal sikre mod, 

at ejeren oplever et informationgab. Revisor sikrer, at regnskabet afspejler efter dennes bedste 

evne, rigtig informaton, således ejeren kan træffe sine økonomiske beslutninger på et oplyst 

grundlag. Er ejer og ledelse samme person, så kan der være et mindre ønske om revision, da der 

ikke på samme måde er risiko for besvigelser eller mangelfuld information. Revisors rolle kan i 

disse tilfælde være en faglig sparringspartner, hvor man i højere grad ser revisor assistere ledelsen 

med udarbejdelse af årsrapporten og skat. Revisorsrolle bliver i højere grad at sikre, at alle 

lovpligtige forhold er overholdt end at informationen til ejeren er retvisende. Såfremt en 
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virksomhed ønsker at snyde de offentlige myndigheder, vil der være højere grad af mulighed, jo 

mindre kontrol denne virksomhed er underlagt.  

Kreditinstitutioner 

Behovet for revisor hos kreditinstitutionerne har de seneste år været øgende. Dette er af en 

meget simpel årsag, hvidvask. Banksektoren har de seneste år været sat under enormt pres, 

grundet bl.a. hvidvask og udbytteskandaler, hvor kunder har snydt staten for milliarder. Dette har 

bl.a. haft den konsekvens, at Jyske Bank har proklameret, at alle kunder skal have tilknyttet 

revisor. (Brahm & Høberg, 2019) Årsagen er jf. Anders Dam, direktør i Jyske Bank, at langt 

størstedelen af de transaktioner man kan stille tvivl om, kommer fra virksomheder, hvor der ikke 

er tilknyttet revisor. Derfor vil banken undgå denne risiko, hvor der i disse tider er stor 

samfundsmæssig fokus. Driftsmæssigt har der også været anvendt revisor i mange år, af den 

simpel årsag, at de ønsker at informationerne bliver vertificeret af en tredjepart og derved 

mindsker deres risiko. Dette blev også understreget med interviewet med Anders Kromann, som 

nævnte perspektivet for kreditforretningen i banken. Hvor stor involvering der skulle være fra 

revisor ift. erklæringssikkerhed, var meget afhængig af relationen til kunden, samt hvilken 

situation banken stod i. Jo større udlån, jo højere risiko og derved var behovet for validering 

større. Det er ikke kun et revideret regnskab banken kigger på, men ofte er revisorinvolvering og 

tilstedeværelse også vigtigt for valideringen af andre finansielle dokumenter fra virksomheden. 

Dette kan f.eks. være et budget, hvor revisor ofte ikke er direkte involveret, men ved at 

virksomheden er revideret, vurderes det af banken, at det har højere validitet. (Kromann, 2019) 

Ikke alle banker har samme holdning, hvor Danske Bank og Nordea har afvist at have samme 

hårde stil med revisionpligt til deres kunder. (Levring, 2019) Dette er dog specifikt mod sikring af 

hvidvask og derfor ikke ift. kreditgivning. Det udledes, at der kan være en forøget økonomisk risiko 

for bankerne, såfremt man i højere grad lempede revisionspligt. I en bank som Jyske Bank er det 

dog ikke et problem, da de stiller kravet direkte til virksomhederne, såfremt de ønsker at have 

forretning med dem. Derfor er evt. lovkrav irrelevante. I samme omgang som ved 

informationsmængden, vil det nok ikke være alle banker, der står lige stærkt ift. at stille ultimative 

krav til deres kunder. Derfor vil det i højere grad være et spørgsmål om hvem der skal bære 

omkostningen for evt. validering. Kunden eller banken?   
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Myndighederne 

Ligesom bankerne, har myndighederne de seneste år, været under et massivt pres grundet flere 

skandaler. Dette skyldtes især manglende kontrol, hvor det har været for nemt at snyde f.eks. 

SKAT med den konsekvens, at milliarder af danske skatteborgeres penge er gået tabt. Hvorvidt 

lempelserne for årsrapporter og revisionspligten har bidraget negativt til disse skandaler er svært 

at påvise. Der har dog været flere diskussioner, især omkring følgeeffekter ved lempelsen af 

revision, hvilket dette afsnit vil opsummere. 

Grundet mængden og omfanget af skandalerne, kom der øget samfundsmæssig fokus, som til 

sidst fik sat politiskpres på situationen vedrørende lovgivning af revsion. Dette afledte, at 

Erhvervsstyrelsen igangsatte en undersøgelse, hvor effekten af revision og andre 

erklæringsopgaver, samt hvordan disse sikrede årsrapporten blev aflagt efter det retvisende 

billede. Der skulle ligeledes følges op på den undersøgelse, som skulle være udarbejdet 3 år efter 

implementeringen af lempelsen til revisionspligt i 2012, samt besvarelser af kritikpunkter til loven, 

fremført i skatteudvalget i maj 2018. (Erhvervsstyrelsen, Undersøgelse af det fremadrettede behov 

for revisionspligt, 2018) Erhvervsstyrrelsen kom i december 2018 med deres svar. Denne påviste, 

at der ikke var behov for yderligere revision, og at der ikke var sammenhæng mellem de skandaler, 

som havde ramt samfundsbillede de seneste år. I kort træk, kan deres konklusion opsummeres 

med nedenstående: 

 Revisionspligt havde ikke signifikant betydning ift. regnskabsfejl i årsrapporter. 

 Der er signifikant færre fejl i momsangivelser for virksomheder med revideret årsrapport, 

men der er ikke umiddelbart signifikant forskel i fejl for skatteangivelserne. 

 Revisionspligt vil ikke afdække ulovlig aktivitet for de virksomheder, der bevidst ønsker at 

snyde, da der kan gå op til 18-23 måneder fra stiftelse før årsrapporten skal aflægges. Der 

blev ligeledes påpeget, at det ikke ville være revisionen der afdækkede evt. snyd, men at 

det ville ske, når virksomheden et blev sendt til tvangsopløsning. 

 Størstedelen af virksomhederne, der har mulighed for fravalg af revision, vælger alligevel 

revision eller andre tilsvarende ydelser, hvilket Erhvervsstyrelsen mener, indikerer at 

virksomhederne som udgangspunkt ønsker at overholde lovginvingen, da fravalg af 

revision har eksisteret i over 10 år. 
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 Mulighed for anvendelse af billigere revisionsydelser har i 2017 givet en samlet besparelse 

på 1,6 mia. kr. 

Så i korte træk er der ikke signifikant forskel på, om man anvender revision eller ej, og formentlig  

det eneste sted, hvor revision har en effekt, er i momsangivelserne. Det er dog værd at overveje, 

at det er Erhvervsstyrelsen, som selv har udført og stået for kontrol af revisionslempelserne, 

hvorfor større negative konsekvenser, vil sætte dem i et dårligt lys. Kigger vi på underliggende 

analyser for anvendelse af revisor, så konkluderes det, at overordnede fejlniveau i årsrapporten er 

lavt. Involvering af revisior har i gns. 1 fejl i årsrapporten og uden revisor 2 fejl. Derfor skal det 

tages med et gran salt, når de nævner der er en signifikant statistiskfejl. Derudover var der ikke 

særlig forskel på, om det var en revisionserklæring eller f.eks. en assistanceerklæring, så værdien 

lå blot i revisors involvering. Deres analyse er udarbejdet på baggrund af et ”desktop review”, 

hvilket vil sige, det kun er de åbenlyse fejl, der vil blive fanget. Dette er også et af kritikpunkterne 

fra Rigsrevisionens undersøgelse af rapporten, hvor de påpeger, man ikke kan aflede, hvorvidt der 

ville være fundet signifikante fejl, såfremt der var udført revision i de andre årsrapporter. Revision 

er mere dybdegående i gennemgangen af regnskabsposter, hvorfor dette godt kan tænkes. 

(Rigsrevisionen, 2019) 

FSR har ligeledes udarbejdet en rapport i 2019 (FSR, Antallet af advarsler fra revisorerne falder 

fortsat, 2019), hvor man, baseret på 2017 tal, har kigget ind i mængden af bemærkninger fra 

revisor i deres erklæringer, samt kigget på udviklingen af antallet af virksomheder, der fravælger 

revision og benytter andre ydelser. Deres konklusion afledte, at virskomheder i højere grad 

fravalgte revision, udvidet gennemgang og assistance, dvs. færre virksomheder benytter sig af 

revisor. Dette har afledt 70% fald i antallet af virksomheder med anmærkninger. Dette skønnes at 

være grundet de virksomheder der tidligere har fået anmærkninger, nu slet ikke har revisorer 

indeover udarbejdelsen af årsrapporten. Ligeledes antages det, at de virksomheder der bibeholdte 

revision, var de mere velkørende, hvor der i lavere grad ville være anmærkninger. Sidst skønnede 

FSR, at man havde op til ca. 23.000 virksomheder, hvor der var en skjult anmærkning for 

offentligeheden qua deres fravalg af revision, udvidet gennemgang eller review. 

Ser man på FSR’s analyse i sammenhæng med Erhvervsstyrelsen, danner det et billede af det 

overordnede fejlniveau for de danske virksomheder er stigende, grundet færre virksomheder har 
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anvendt revisor. FSR’s rapport nævner også, at man for de virksomheder der anvender revision, 

ikke kan udlede, hvorvidt der har været større rettelser efter afsluttet revision, som ville være 

identificeret ved en af de andre revisionsydelser. Dog har man i 2017 udarbejdet et survey hos 

deres medlemmer (FSR, Årsregnskaber 2016: fejl, 2017), hvor de fik tilbagemelding fra 

revisorerne, omkring hvorvidt de havde lavet væsentlige rettelser ifbm. deres revision og om dette 

ville have effekt for f.eks. skattegrundlaget. 

6 ud af 10 adspurgte havde rettet væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget i 2016 revisionen. 

Derudover svarede 8 ud af 10, at hvis fejlene ikke var blevet rettet, havde det været væsentligt for 

regnskabets skattemæssigegrundlag. Dette indikerer, at det i høj grad kan antages, at der for de 

fleste virksomheder kan være fejl i regnskabsgrundlaget, såfremt de ikke har revision. 

Undersøgelsen nævner ikke nogle beløb, og det må antages der beløbsmæssigt er tale om mindre 

fejl, jo mindre virksomheden er. 

Erhvervsstyrelsens rapport konkluderede også, at der for momsregistreringer var større fejl, når 

der ikke var anvendt revision, men at der ikke kunne konkluderes nogen væsentlig forskel i 

skatteindberetningerne. Dette var baseret på skatteforvaltningens gennemgang i 2012 og 2014. 

Fejlen i moms var hovedsageligt i momsindberetningerne, men kiggede man på det generelle 

billede, var der ikke signifikant forskel ift. om der var revision eller en anden revisionsydelse. 

Derved var konklusionen den samme som fejl i årsrapporten, at den væsentlige forskel ligger i om 

der er revisor involveret eller ej, mere end i selve ydelsen. Rigsrevisionens rapport indeholdte dog 

et afsnit, hvor skatteministeriet ved drøftelserne af lempelserne til revision i 2012, havde en 

betænkelighed, hvor de i et notat havde beskrevet en undersøgelse, som konkluderede, at 

revision har en beløbsmæssig effekt ift. størrelsen af fejlen. Hvorfor man ikke har haft samme 

konklusion efterfølgende, kan have noget at gøre med de underliggende forudsætningen for 

undersøgelserne. I 2018 udgav FSR en rapport, hvor de havde undersøgt effekten af 

revisionslempelserne ift. skatte- og momsgabet. Denne rapport havde opsummeret SKATs egne 

opgørelser, der viste at 48-58% af alle skat- og momsindberetninger indeholdte fejl, heraf er 10% 

snyd. SKAT kontrollerer kun ca. 3% af alle indberetningener selv. Ses dette i sammenhæng med de 

øvrige informationer vi har ift. faldet i antallet af virksomheder, der har revision, så må det 

antages, at der er en større mængde af fejl både i volume og hyppighed. FSR rapporten havde også 

en tabel med SKATs opgørelse af skattegabet i 2014, hvor man kunne se, at skattegabet var størst i 
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de mindre virksomheder, altså dem som i højere grad fravælger revision. Rapporten slutter med at 

konkludere, at skattegabet ved lempelserne af revisionspligt har været stærkt forøget i perioden. 

Der var skønnet for lempelserne fra hhv. 2008 og 2011 at være en ændring i skattegabet på 1,4 

mia. omregnet til 2017 værdier. Dette er før der tages højde for de øvrige lempelser efterfølgende 

samt faldet i antallet af reviderede virksomheder. Dvs. den i Erhvervsstyrelsen opgjorte besparelse 

omkring lempelserne i revisionspligt er ”spist” af omkostningen medført i skattegabet. Man har så 

at sige, flyttet omkostningen fra virksomhederne over til den danske befolkning. Dertil skal det 

siges, at EU kommisionen senest har opgjort, at der mangler 16 mia. årligt i den danske statskasse 

pbga. skattegabet for moms alene. (Horn, 2019) 

Delkonklusion informationsværdi og tab  

Når man opsummerer effekterne af revisionslempelserne, så er det hovedsageligt ift. 

myndighederne, at man kan se der har været omkostninger forbundet med forringet 

informationsværdi i årsrapporterne. Det præcise beløb kan man formentlig aldrig opgøre, men så 

længe SKATs egenkontrol kun rammer 3% af de danske virksomheder, er revisorerne eneste værn 

ift. fejl og snyd. Omkostningerne forbundet med myndighederne og skatteindtægter ender hos de 

danske borgere, hvor tabet skal dækkes. Kigger man på de andre interessenter er 

omkostningstabet der også, dog i mindre grad. Der er større risiko for ejere, hvor de ikke selv har 

indsigt i deres virksomhedsøkonomiske forhold ved tab af informationsværdi end ved de 

etablerede långivere. Dette af den simple grund, at långiveren ofte ikke går på kompromi ift. de 

informationer og den sikkerhed han ønsker. Det kan være svært for ejeren at identificere et evt. 

informationsgab. Hvorvidt en tabt information kunne have påvirket ejeren i et økonomisk valg, vil 

være meget svært at vurdere. 
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ÅRL – Et kig ind i fremtiden 
ÅRL danner rammerne for virksomhedernes årsrapporter og dikterer både indregning og 

rapporteringskrav. Dette gælder alle virksomheder med begrænset hæftelse, både stor som lille. 

Den seneste måde man har kigget på opnåelsen af administrative besparelser, har været ved at 

fjerne en række informationskrav i årsrapporten. Dette har været med tankegangen om, at hvis vi 

fjerner noget, så må det jo lette den administrative byrde, og derved vil der være opnået en 

besparelse. Man har i begrænset omfang forstået, hvor stor en byrde man har fjernet og hvilket 

produkt(årsrapporten) man har stået tilbage med, når kniven var færdig med at skære fra. Det er 

af personlig holdning, at man ikke har opnået de besparelser man troede ved de seneste 

lovændringer til hhv. årsregnskabet og revisionspligten. 

Hvis man kigger på størrelsesgrænserne, har man stort set alle danske virksomheder i 

regnskabsklasse B eller mindre, hvilket vurderes til at være meget højt. Dertil vurderes det, at 

mikro B klassen rammer for lavt og bør udvides. Derudover kan man gøre det mere klart, hvor 

regnskabsklasse A ligger og bruge denne mere aktivt. 

Når man kigger på, hvilke informationer der skal med i en årsrapport, er det meget svært at sætte 

nogle direkte krav. Interessenterne og brugerne af årsrapporten har ofte meget forskellige krav og 

syn på tingene. Derfor er vurderingen, at der skal være så få krav til de små regnskaber, så længe 

det ikke forringer det retvisende billede og det grundlag der er en årsrapport. Det vurderes at 

”kroppen” af regnskabet, dvs. resultatopgørelse og balancen, er elementer man ikke kan pille ud. 

Det samme gælder anvendt regnskabspraksis, hvilket vurderes til at blive undervurderet af mange. 

Vi har i Danmark relativt komplekse regler når det kommer til regnskab, og brugeren af regnskabet 

for mindre virksomheder har måske ikke de fornødne evner til at læse regnskabet korrekt. At man 

fjerner afsnittet, der reelt forklarer, hvordan man har forholdt sig til de enkelte regnskabsposter, 

fjerner en stor del af kvaliteten og gennemsigtigheden af årsrapporten. Meget få mennesker 

kender lovgivningen uden ad og meget få mennesker ved hvordan loven skal læses. 

De krav man måtte have til noteoplysninger, burde være bestemt af den interessent, der ofte er 

dårligst stillet ift. de krav der kan stilles til regnskabsaflægger, da det kræver lovhjemmel. 

Myndighederne har ikke haft tilstrækkelig med information til at udføre optimal kontrol over 

loven, bl.a. med revisionspligt. Det må være et minimum, at myndighederne, som f.eks. SKAT og 

Erhvervsstyrelsen, har tilstrækkeligt med information til at kontrollere, hvorvidt virksomhederne 
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følger loven. 

I forhold til ledelsesberetningen, bør man også sætte nogle mere konkrete rammer for de mindre 

virksomheder. Dens primære funktion bør være forklarende og uddybende omkring elementer i 

årsrapporten. Derudover skal der være krav til indeholdelse af særlige poster, såfremt der måtte 

være sådan nogle. Dette skal også gælde mikro B regnskaber. Hvis man får mere relevant 

information i ledelsesberetningen, vil den også i højere grad aktivt bidrage til informationsværdien 

i årsrapporten, hvor den i de mindre regnskaber ofte blot er pynt og konstaterer det åbenlyse. 

Simplificering af loven for de mindre regnskabsklasser ville bidrage positivt ift. opnåelse af 

besparelser. Både for regnskabsaflægger, hvor det bliver klart defineret, hvilken 

opgørelsesmetode der skal benyttes, og for regnskabslæser og dennes forståelse. Pt. er der flere 

elementer som kan opgøres på flere måder, især omkring indregning af aktiver, hvor man kunne 

strømline og ensrette reglerne. Dette vil også bidrage positivt til sammenligneligheden mellem 

virksomheder. Såfremt ovenstående bliver inkluderet, vil det give mening, hvis et tilvalg fra en 

højere regnskabsklasse afleder hele årsrapporten til at skulle aflægges efter denne 

regnskabsklasse. Dette skal sikre konsistens, og at en årsrapport er mere gennemskuelig.  

Hvis man effektivt og optimalt får simplificeret ÅRL, vil man med stor sandsynlighed kunne opstille 

en standardkontoplan og derved lave standardregnskaber for de mindre virksomheder med 

minimal tilpasning, da ens bogføring blot skal indlæses. Dette vil lette de omkostninger der evt. må 

være til assistance for udarbejdelse af årsrapport. Dette kræver dog stadig et korrekt 

regnskabsgrundlag. 

Hvis man skal tro analyserne udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, så er det blot involvering af revisor 

og ikke revision, der mindsker de fleste fejl. Såfremt man lykkes med en simplificering og mere 

gennemsigtighed i årsrapporten, er jeg tilbøjelig til at være enig. Dog mener jeg, så længe SKAT 

ikke har styr på deres egne kontrolsystemer, er der er en forhøjet risiko for moms og 

skatteområdet ved årsrapporterne i de mindre virksomheder. Derudover bidrager kompleksiteten 

i loven heller ikke det generelle fejlniveau. Derfor bør man overveje at indføre krav om 

review/assistanceerklæringer for de små virksomheder. Dette kan med tanke på kommende 

revisionsværktøjer, såsom dataanalyse, laves meget specifikt. Det kræver dog lidt mere udvikling 

ift. digitaliseringen end det vi har i dag.  
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Et andet element man kan overveje, men som kræver en meget omfattende gennemgang før det 

giver mening, er strømlining af rapportering til de enkelte styrelser. Man har pt. mange forskellige 

informationer, der skal indberettes til de forskellige myndigheder og den ene er mere kompleks 

end den anden. Derfor kan man med fordel kigge på andre supplerende lovgivningsområder, f.eks. 

moms og skat, hvor man ofte får informationer fra regnskabsområdet. Dette kræver dog en større 

gennemgang af den danske selskabslovgivning samt et kig på deling af information, hvilket GDPR 

ikke har gjort nemmere.  

For at opsummere de enkelte tiltag, ville de overordnede punkter udgøre nedenstående ift. en ny 

lovgivning: 

 Ændre regnskabsklasse B i en 2 deling, dvs. hæve grænsen for mikroklassen. 

 Konkretisering og tilføjelse af krav til regnskabsklasse A. 

 Tilføjelse af krav til mikro B, specifikt omkring anvendt regnskabspraksis og 

ledelsesberetning. 

 Tilføjelse af notekrav med særlig fokus på myndighedsbehov, f.eks. gns. antal ansatte, og 

evt. nettoomsætning. 

 Simplificering af indregningsregler for regnskabsklasse B og ned. F.eks. der kun anvendes 

kostpris til indregning af aktiver. 

 Opdatér krav til ledelsesberetningen, så informationerne i højere grad bidrager aktivt til 

forståelsen af årsrapporten og væsentlige driftselementer. 

 Udarbejdelse af standardkontoplan og regnskabsmodel for regnskaber i mikro B og ned. 

 Øget krav til revisorinvolvering for mindre virksomheder, f.eks. ved reviewerklæringer. 

 Strømlining af rapportering til myndighederne. 

Ovenstående er under en række forudsætninger og vil i min optik bidrage med besparelser samt 

forbedret kvalitet i årsrapporten, og derved et bedre grundlag for regnskabsbrugerne til at træffe 

økonomiske beslutninger på. 
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Konklusion 
Helt konkret er det min vurdering, at formålet omkring besparelsen af de administrative byrder og 

omkostninger ikke er nået. Dette beror sig delvist i, at de forudsætninger der originalt har været 

sat i Erhvervsstyrelsens AMVAB opgørelser, har været for urealistiske på flere parametre. Især 

anvendelsen vurderes at være sat for højt. Dertil kan det diskuteres de præcise forudsætning og 

tidsforbrug ved de enkelte lempelser, men der er sket en større udvikling i de regnskabsværktøjer, 

der er til rådighed i markedet, hvilket nok også spiller ind. De enkelte tiltag har med sikkerhed 

givet de enkelte virksomheder en administrativ besparelser. Den har dog slet ikke nået de 

udmeldte tal. Derudover er der ikke taget højde for de følgeeffekter, som forringelsen af 

informationsværdi kan have. Der hvor der med stor sandsynlighed har været størst økonomisk tab 

er hos myndighederne og de danske borgere. 

Det kan være svært at identificere følgeeffekter. Hvorvidt tabet af information har haft påvirkning 

på interessentens økonomiske beslutningsgrundlag er en svær vurdering. Ofte er interessenten 

ikke engang selv klar over, hvorvidt han mangler information. Dette afledes typisk af de 

interessenter, der ikke er helt klar over deres informationsbehov, hvorfor de ikke kan vurdere om 

tabet har påvirket det negativt. 

Hvis vi vender tilbage til tabet hos myndighederne, vurderes det, at lempelsen af revisionspligt har 

haft større uønskede konsekvenser. Da man originalt lempede reglerne, var det med en antagelse 

om, at kontrolmiljøet i skattestyrelsen var væsentlig mere effektivt. Derved var vurderingen af 

ekstern kontrol via. revisor begrænset. Senere opgørelser viser dog, at der er en stor mængde fejl i 

de aflagte årsrapporter, som ofte bliver fanget af revisor, men i og med antallet af virksomheder 

med revision falder, stiger risikoen for uopdagede fejl. Dette skal også ses i lyset af, at SKAT kun 

kontrollerer ca. 3% af alle virksomheder.   

Hvis ikke man opfylder formålet omkring besparelser, hvordan skal man så opnå dette 

fremadrettet i ÅRL? Som opgavens analyser var der begrænset med besparelser opnået ved at 

skære i notekravet og revisionspligten. Derfor vil man med fordel kunne lave enkelte tiltag til 

loven, som vil sikre, at der fremadrettet er sikret administrative besparelser. Enkelte tiltag skal 

rulles tilbage, hvilket omfatter de tiltag, der har haft størst negativ følgeeffekt. Enkelte noter 

bidrager i højere grad til gennemsigtigheden og pålideligheden i årsrapporten, hvorfor disse bør 
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indgår i alle årsrapporter. Derudover er spørgsmålet om der ikke er andre forhold end 

informationsforringelse man bør udforske ift. opnåelse af administrative besparelser. Især 

simplificering og standardisering kan have den ønskede effekt, uden at det går udover kvaliteten 

eller pålideligheden af regnskabsinformationen. Havde jeg frit valg til omstrukturering af den nye 

lov, vil dette være tiltag, der i min optik, vil bidrage positivt til opfyldning af lovens formål omkring 

besparelser af administrative byrder. 

Perspektivering 
Opgavens fokus ligger i de administrative byrder for de mindre virksomheder vedr. 

regnskabsaflæggelse. Grundet de mange forskellige behov, er det svært at konkludere noget 

præcist i denne opgave, og opgaven har ikke mulighed for at belyse evt. følgeeffekter af dårlige 

økonomiske beslutninger. At konkretisere målinger og generalisere resultater for de forskellige 

virksomhedstyper, størrelser og scenarier er mere eller mindre umuligt, hvorfor denne opgave har 

fokuseret på tendenser og overordnede indikationer ift. om man kom i mål med lovens formål 

omkring administrative besparelser. 

Lovens fokus omkring administrative byrder og besparelser er tilknyttet de mindre virksomheder. 

Det kunne dog være interessant at kigge på de større virksomheder, og hvorvidt den 

administrative byrde til svarer den informationsværdi disse præsenterer i årsrapporten. De større 

virksomheder oplever i stigende grad krav til informationsmængden i deres årsrapporter, hvor 

især emner om bæredygtighed, socialforpligtelser mv. er kommet i fokus. Her kunne det være 

nærliggende at kigge på, om der reelt skabes værdi for regnskabslæseren eller om det blot er et 

modefænomen i samfundet. 

Ved udarbejdelsen af denne rapport udsprang der flere emner, som var i tilknytning til rapportens 

konklusioner. Elementer såsom myndighedernes kontrol eller mangel på samme, og de 

samfundsmæssige konsekvenser det reelt har, vil være relevante emner at belyse i højere grad 

end denne opgave har gjort. Et kig ind i, hvad der er lovet politisk og hvad der faktisk er sket 

efterfølgende vil være en interessant vinkel. Dette skal også ses i lyset af, at man er begyndt at 

kigge nærmere på ÅRL, hvor det politiske tiltag ”Mindre bureaukrati – mere vækst” er igangsat, 

hvor man passende kunne kigge på, hvorvidt der er nogle konklusioner man kan tage med, når der 

bliver lavet nye høringsforslag til den kommende lov. 
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Et af opgavens elementer lå i validiteten i regnskabet og hvorvidt denne er aflagt efter det 

retvisende billede. Man kunne undersøge nærmere, hvornår en årsrapport er aflagt efter det 

retvisende billede. Dette er der flere meninger om, hvorfor en diskussion om dette emne kunne 

være interessant. Hvor mange informationer kan man skrælle af årsrapporten, og kan man 

overhovedet stole på de regnskaber, hvor der ikke har været en uafhængig tredjepart inde over, 

hvis der er over 50% af alle virksomheder med fejl? Hvad har dette af samfundsmæssige 

konsekvenser for vækst og økonomisk udvikling?  

Et sidste emne, som er underliggende i denne opgaves konklusion er digitalisering. Da man 

originalt kom med høringsforslaget omkring de foretagne lempelser til de administrative byrder, 

var det med visse forudsætninger ift. digitaliseringen og de værktøjer denne ville medføre 

tilknyttet indberetning. Dog ser man bl.a. systemer hos SKAT har ladet sig vente på sig, samtidig 

har der været en større udvikling i f.eks. automatisering ved regnskabsaflæggelsen, som man ikke 

havde taget højde for i gennemgangen af ÅRL. De muligheder den digitale udvikling muliggør, kan 

ændre på hele strukturen som lovgivningen bør være sammensat efter fremadrettet før man får 

det mest effektive system.  

Ovenstående er kun et uddrag af evt. problemstillinger, som kan undersøges nærmere. Dette er 

også med til at understrege kompleksiteten og omfanget af denne opgave, samt hvilket bredt 

omfang loven strækker sig over. Årsrapporten anses for mange mennesker, som værende kedelig 

og for ”regnskabsnørder”, men årsrapporten danner ofte rammerne for større økonomiske 

beslutninger og samfundsmæssige tiltag, som har effekt for alle borgere i Danmark.       
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Bilag 1 – Transskriberet interview med Jesper Jørn Pedersen 
(INTERVIEWER) Hvis vi starter med hvem du er, og hvad din baggrund er? 

(JJP) Ja, jeg hedder Jesper Jørn Pedersen og er statsautoriseret revisor og har været det i 22 år hos 
EY. Min erfaring med udarbejdelse af årsrapporter i SMV-segmentet er ganske stort, jeg har også 
kunder uden for SMV-segmentet, bl.a. specielle brancher, men jeg har en portefølje af SMV 
kunder, som er mange artet og som også har det som kendetegner SMV kunder, som ses i en 
holding struktur, med et eller flere holdingselskaber, som i virkeligheden afspejler ejerkredsen. 

(INTERVIEWER) I 2015 kom der en større opdatering til årsregnskabsloven, hvor man havde en 
besparelsesagenda for de mindre virksomheder i SMV-segmentet. Dette omhandlede bl.a. 
lempelser til noteoplysningerne, revisionspligt samt om rokering af regnskabsklasser. Er det 
noget du har kunne se i branchen efterfølgende? 

(JJP) Ja, der er 2 ting i det. Der var revisionspligten og så var der også notekravene, som blev 
lempet. Det første, dvs. at der var virksomheder der kunne fravælge revision, det tror jeg helt 
bestemt har afledt nogle besparelser for de virksomheder og der er rigtig mange, der har benyttet 
sig af det i øvrigt. For så vidt angår lempelsen af notekravene, så tror jeg for det første, der er 
nogle virksomheder, der har ønsket at fastholde noterne, i hvert fald nogle af dem. Men jeg tror 
også at der sådan generelt ikke har været nogen særlig besparelse ved det. Det handler meget om 
de systemer og værktøjer revisorerne bruger til at udarbejde regnskaber med. Det er tit noget 
med at klikke til eller fra med de enkelte noter og derfor er besparelsen ikke nødvendigvis særlig 
stor. Eksempelvis anlægsnoten skal man være opmærksom på, da det godt kan være det 
regnskabsmæssige krav forsvinder, men man udarbejder stadig noten i bilag til selvangivelsen i 
forbindelse med opgørelsen til skattepligtig indkomst og der er for nogle anlægstyper et notekrav, 
eller et specifikationskrav, som er meget stærkere og større end det er for en regnskabsmæssig 
note, så der vil det ikke betyde ret meget som lempelse. Og grundmaterialet og grunddata er man 
jo stadig nødt til at have snor i, så jeg tror at når man taler om en administrativ lempelse, som 
også afleder en besparelse, så er det meget lidt, hvad man har opnået. 

(INTERVIEWER) Og dette mener du hovedsageligt skyldes der godt kan være nogle lempelser i 
den regnskabsmæssige udarbejdelse, men at den administrative byrder stadig eksistere i andre 
lovpligtige krav, såsom skat? 

(JJP) Fuldstændig rigtigt, altså grunddata og bogføringen er man stadig nødt til, at have styr på 
uanset om det er revision eller ej. Hvis man skal lave et bilag til selvangivelsen f.eks. vedr. en 
ejendom, så har man et meget stort behov for at lave en opgørelse til brug for den skattepligtige 
indkomst vedr. den ejendom og den vil tit være ligeså tung at lave, som en anlægsnote til 
regnskabet. Og det er jo bare en af de her noter der var faldet bort. 

(INTERVIEWER) Hvis vi så kigger på mikro B segmentet, som var et direkte resultat af den nye lov 
i 2015, hvad er din erfaring med disse? 

(JJP) Min erfaring med mikro B regnskaber er begrænset, for ikke at sige, ikke eksisterende. Hos EY 
valgte man at sige, vi slet ikke udarbejder mikro B regnskaber, hvorfor jeg ikke har haft stor 
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berøringsflade med den type. Grunden til EYs holding, kommer fra de lempelsesmuligheder, hvor 
især anvendt regnskabspraksis er nødvendig for at årsrapporten er retvisende. Denne holdning 
gælder bl.a. også egenkapitalopgørelsen, som indgår i alle EY aflagte regnskaber. Det er i øvrigt 
også en holdning jeg deler. Man har en årsregnskabslov, hvor man giver valgmulighed på en række 
områder, så må det være helt evident, at man i regnskabet skal skrive, hvordan man har foretaget 
de valg, og hvis ikke man gør det, så er jeg da enig i, at værdien af regnskabet i hvert fald er 
reduceret. 

(INTERVIEWER) Hvordan tror du det påvirker interessenterne i mikro B segmentet, at 
årsrapportens værdi er reduceret? 

(JJP) Jeg tror interessenterne når det gælder mikro B regnskaber er ret få, forstået på den måde, at 
udover ejeren selv, er der ikke ret mange eksterne parter, som for alvor interesserer sig for de her 
virksomheder, og jeg tror heller ikke at kreditinstitutter eller andre lægger særlig stor vægt på de 
her regnskaber og alternativt sikrer de sig på en anden måde i form af pant og andet. Så jeg tror at 
den information der går tabt, for det er jo uvægerligt tale om et informationstab, jeg tror det tab i 
virkelighed ikke rammer ret mange interessenter og jeg tror det tab i virkeligheden mest rammer 
offentligheden, dvs. myndighederne, som taber information og hvad denne effekt har, og hvad 
denne effekt kan have i kombination med fravalg af revision, kan man så overveje.  

(INTERVIEWER) Har du stødt på nogle ejere i mikro B segmentet, som ønsker færre eller flere 
informationer i deres årsrapporter? 

(JJP) De virksomheder jeg selv betjener i mikro B segmentet, får årsrapporter udarbejdet efter 
reglerne for regnskabsklasse B. Dertil kan der dog godt være stor forskel ift. noteoplysninger og 
specifikationer. Der er stor forskel på de enkelte virksomhedsejere ønsker til specifikationsgrad og 
derved anvendelse af noter i regnskabet. Så tror ikke det er nogle bestemte typer. 

(INTERVIEWER) Hvis vi kigger på de enkelte noter, som mikro B giver mulighed for at lempe, 
hvordan ser du så det tidsmæssige forbrug for udarbejdelsen af disse, hvis vi starter med 
anvendt regnskabspraksis? 

(JJP) Hos EY har vi en standard ”anvendt regnskabspraksis”, hvor man i regnskabsprogrammet 
Caseware kan klikke dem til eller fra. Dertil kan der efter behov laves mindre tilretninger. Dette vil 
også være gældende mange andre steder, hvor man har en standard regnskabspraksis, den 
tilretter man og opdatere løbende år efter år. Dog sker der ofte ikke de store ændringer, hvorfor 
besparelsen hertil må være minimal og ikke engang en halv time.  

(INTERVIEWER) Hvordan så med gæld der forfalder mere end 5 år? 

(JJP) Der tror jeg ikke der er meget at hente. Typisk fremgår informationerne direkte fra eksterne 
lånedokumenter leveret af kunden.  
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(INTERVIEWER) Kravet om særlige poster? 

(JJP)Det kan variere. Jeg ser dem meget sjældent i de små regnskaber, og for så vidt også i de 
mellemstore virksomheder. Typisk er de også defineret af ledelsen, alt efter hvad det omhandler, 
så udarbejdelsen kræver ikke så meget. 

(INTERVIEWER) Oplysning omkring antal gns. ansatte? 

(JJP) Igen er det en information vi mere eller mindre blot modtager. Hvis vi udfører revision 
efterregner vi den og kontrollere grundlaget, men selve i forhold til regnskabsudarbejdelsen er der 
blot tale om indtastning. 

(INTERVIEWER) Så alt i alt, meget begrænset, hvad tid der bruges på de specifikke noter? 

(JJP) Ja det vil jeg mene. 

(INTERVIEWER) Vil du tro der er forskel, hvis udarbejdelsen af noterne i årsrapporten laves af 
f.eks. en revisor kontra virksomheden selv? 

(JJP) Altså hvis man forstiller sig det er en virksomhedsejer, som ikke sædvanligvis laver regnskab, 
men som en gang om året skal udarbejde en årsrapport efter den model der ligger på 
Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor man kan indberette direkte, så kunne det være at man 
oplever en tidsmæssig besparelse, da der er færre ting der skal udfyldes og næppe foregår så 
strømlinet, som det vil gøre, hvis det var et revisionsfirma der udarbejdede det, som har 
værktøjerne til det. 

(INTERVIEWER) Hvis vi så kigger på ændringen til regnskabsklasse B, hvor der regnskabsmæssigt 
er forskel på notekrav til en regnskabsklasse C, mellem, hvor lang tid, vil det i gennemsnit tage 
at udarbejde følgende noter for en typisk virksomhed i klasse B? Hvis vi starter med egenkapital 
noten. 

(JJP) Som nævnt anvender vi i EY programmet Caseware, hvor den automatisk har medtaget dine 
primo tal og overfører årets resultat. I de tilfælde hvor kunden har udbytte, kræver det et par 
enkelte reklassifikationer i systemet, men det tager ofte ikke længere end 5 min. 

(INTERVIEWER) Hvad så med pengestrømsopgørelsen? 

(JJP) Det er lidt en anden sag, men det der ofte tager tid i en pengestrømsopgørelse, er 
indhentning af data og klassifikationen af disse. Igen med et regnskabssystem, er selve 
indtastningen ikke den ting der tager længst tid. Dog kan det tage lang tid at få puslespillet til at gå 
op. Mange sætter dog en skabelon op som man i høj grad kan genbruge år efter år, hvorfor der 
over tid vil være mindre arbejde i udarbejdelsen. Dette er dog afhængig af, at driften og 
aktiviteten i virksomheden er nogenlunde stabil. Et skud på tidsforbruget for en 
pengestrømsopgørelse vil være et par timer for en standardvirksomhed. 
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(INTERVIEWER) Ledelsesberetningen samt nøgletal, som er krav i C, mellem? 

(JJP) Ofte benyttes der en standardtekst, hvor langt de fleste krav indholdsmæssigt er inkluderet. 
Derved skal der bruges mindre tid til at opdatere indholdet årligt. Dog er der områder og udvikling 
der kræver længere tid at bearbejde, så tidsmæssigt er det meget forskelligt. Det kan være alt fra 
1 til flere timer. Typisk er det jo også ledelsen der udarbejder ledelsesberetningen. I de tilfælde 
modtager vi den blot teksten og sætter ind i regnskabet. 

(INTERVIEWER) Noten til anlæg har vi været lidt omkring, men hvis du skal sætte et tidsmæssigt 
forbrug på? 

(JJP) Selve udarbejdelsen tager nogle minutter, problemet opstår oftest hvis der er fejl i 
anlægskartoteket eller klassifikationerne er forkerte. Selvfølgelig er der også virksomheder som 
kan have mange forskellige typer aktiver med forskellige delelementer. F.eks. en bygning, hvor 
man har alt fra grund, råhus, installationer mv. Derfor er det svært at sige et konkret timeantal, 
men på en gennemsnitlig virksomhed bruges der nok 4 timer alt i alt. 

(INTERVIEWER) Noten for kapitalandele? 

(JJP) Overordnet set bør det ikke være svært for ledelsen at fremskaffe de enkelte informationer i 
den gennemsnitlige virksomhed omkring regnskabsklasse B og C. Det må forventes ledelsen har 
styr på hvad og hos hvem, man har valgt at investere i. Der er selvfølgelig altid virksomheder, hvor 
det kan tage tid at indhente oplysninger om ændringer i året, men det bør ikke tage lang tid at 
udarbejde noten. 

(INTERVIEWER) Noten for ledelsesvederlag? 

(JJP) Den har jeg ikke så meget at sige til. I lighed med noten for gns. antal ansatte, så modtager vi 
typisk opgørelserne fra kunden, eller også er det meget lige til selv at finde frem til, på baggrund af 
løndokumenterne modtaget til revisionen. Derfor tager det ikke mere end et par minutter at 
opdatere. 

(INTERVIEWER) Hvad så med noten for transaktioner med nærtstående parter? 

(JJP) Den største forskel på tidsforbruget for denne note kan opdeles i kompleksiteten af 
virksomhedens transaktioner og målingen heraf. Oftest er den største udfordring, såfremt alle 
transaktioner oplyses, at identificere disse. Hvis ikke der er en måde at registrere disse 
transaktioner, kan det ende med at være en større gennemgang som godt kan tage lang tid. På 
den anden side kan det gøres meget hurtigt, hvis enten der er tale om simple og få transaktioner, 
eller hvis man har et systemet der nemt kan registrere transaktionerne. Hvis vi igen tager 
udgangspunkt i en standardvirksomhed, hvor kompleksitet og mængden af transaktioner er 
begrænset, vil jeg formode det tager omkring 7 timer. Dog vil det igen variere en del virksomhed 
til virksomhed. 
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(INTERVIEWER) Nu har vi været en del inde på den regnskabsmæssige udarbejdelse af noter i 
relation til de lempelser der var i loven. Hvis vi så hopper over til revisionslempelsen, hvad 
effekt tror du det ville have haft, hvis man havde fjernet revisionspligt for alle virksomheder i 
regnskabsklasse B, som reelt var muligt i EU-direktivet? 

(JJP) Det ville have haft, tror jeg, en meget negativ konsekvens for samfundet, fordi den her 
lempelse af revisionskravene, er sket samtidig med at skattevæsnet i Danmark har reduceret deres 
ligningsindsats ret betragteligt. Så det kan i virkeligheden være svært at vurdere, hvad der har haft 
størst effekt, om det er skattevæsenets prioritering eller om det er lempelsen af revisionskravene 
der har størst effekt. Men hvis nu man havde kombineret det her med en lempelse af 
revisionskravene helt op til klasse B, som er virksomheder med ganske mange ansatte og ganske 
stor omsætning, så er jeg ret sikker på, at det ville have haft en ret stor og negativ effekt på 
samfundet som helhed, og der tænker man især på provenu, som moms og afgifter, det er 
kildeskat og det er selskabsskat .Der er ingen tvivl om at revision, det er medvirkende til, at der 
aflægges retvisende regnskaber og at der er et ordentligt grundlag at opgøre skattepligtig 
indkomst på. Så det tror jeg bestemt ville have haft en betydelig negativ påvirkning på samfundet, 
hvis det var blevet til virkelighed, hvis det var blevet afskaffet helt op til regnskabsklasse B, fordi 
samfundet har et ringere grundlag, at opkræve afgifter og skatter på. 

(INTERVIEWER) Så i en verden, hvor vi havde effektive kontroller i vores skattestyrelse, der ville 
det kunne give mening, at spare på revisionen? 

(JJP) Jeg tror sådanset ikke, at det er at foretrække, at man lemper revisionen og så indfører andre 
foranstaltninger, men man skal bare være klar over, at hvis man gør begge dele, lemper ligningen 
og afskaffer revisionen, så har man sat 2 tendenser i gang, som løber samme vej, nemlig mindre 
kontrol af det grundlag, som samfundet hviler på, nemlig opkrævningen af indtægter til 
samfundskagen. 

(INTERVIEWER) Så man flytter egentlig bare en økonomisk byrde fra selskaberne over på 
samfundet ift. myndighedernes øget behov for et effektivt kontrolorgan? 

(JJP) Ja, det vil jeg mene, jeg tror også der findes undersøgelser fra officielside, der understøtter 
det samme. 

(INTERVIEWER) Godt nok. Har du nogle kunder, der trods muligheden, stadig tilvælger revision? 

(JJP) Ja det har jeg, det er især holdingselskaber og selskaber som har haft driftsaktivitet og som 
ikke har det længere, og det er bl.a. ejere, der syntes der er en god sikkerhed for dem selv, når der 
er revision i selskabet og de mener også det er et godt signal til omverdenen, både til 
myndighederne, men også til andre interessenter, i at få sit holdingselskab revideret. Det er som 
oftest holdingselskaber, hvor det offentlige via. indberetning af lønudbetalinger, renter, afkast, 
værdipapirer og andet har ret stor indsigt i, hvilke transaktioner der er i holdingselskabet, men det 
er ikke fordi vi ikke har nævnt det, for ejerne, at det kan lade sig gøre at fravælge revision, men de 
ønsker at holde fast. 
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(INTERVIEWER) Så de mener der er noget værdi i at bibeholde revisionspligten? Er det typisk 
ejere, som har stor regnskabsmæssig kendskab eller er det ejere, som har stor 
driftsmæssigfokus på selskabet? Er der et generelt billede? 

(JJP) Det er i hvert fald det sidste, men jeg ved ikke om man kan sige, at de ikke har generel 
regnskabsmæssigforståelse. Jeg tror det mere er et spørgsmål om at sende et signal og et 
spørgsmål, om at de synes ikke udgiften til revision i sådan et selskab er særlig stor, og kan man 
fremstå på en bedre måde og kan man undgå at blive udtaget til kontrol, så kan der være en fordel 
i at have revision. Jeg er ikke sikker på der ligger en nærmere analyse bag, det er typisk også nogle 
selskaber, hvor revisionsudgiften ikke er særlig stor, fordi det er simple mindre selskaber. Og der 
kan man sige, at hvis nu revisionspligten var blevet afskaffet helt op til og med regnskabsklasse B, 
så havde det været en hel anden diskussion vi skulle have haft, og jeg er sikker på, at en masse 
långivere, altså banker, herunder banker med lån i virksomhedspant, ville stille krav om 
regnskaber der var revideret. Det er jeg ikke i tvivl om. Så har vi jo Jyske Bank, som har meldt ud, 
at de ikke ønsker at have kunder, der ikke er underlagt revision, og det bygger de på, så vidt jeg 
husker, at ¾ af alle deres indberetninger om hvidvask, det vedr. kunder, der var uden revision. 

(INTERVIEWER) Så du kan tilslutte dig Jyske Banks påstand om, der sker flere lyssky handlinger i 
de selskaber, der ikke har revision? 

(JJP) Jeg tror de har ret, men jeg kan jo ikke vide det, fordi at netop de selskaber, der ikke har 
revision, ser jeg jo ikke, så det kan jeg dybest set ikke vide. En bank bør vide det og jeg syntes det 
lyder fornuftigt, det de siger. 

(INTERVIEWER) Oplever du hyppigere fejl i årsrapporter, som der ikke tidligere har været 
underlagt revision, eller er en førstegangskunde? 

(JJP) Jeg tror at de regnskaber der aflægges uden revisorbistand, generelt indeholder ganske 
mange fejl ift. indregning og måling samt til præsentation og klassifikation, så jeg er ikke i tvivl om, 
at de indeholder ganske mange fejl, men det er jo mindre selskaber, der jo ikke har frygtelig meget 
bevågenhed og det er jo ikke fejl der bliver rapporteret, fordi de har jo ingen revisor til at påpege 
fejlen, så det er jo ledelsen der aflægger regnskabet, og de gør det så godt de kan, og det er jo nok 
ikke på alle punkter de lever op til loven. 

(INTERVIEWER) Hvis vi så kigger på årsregnskabsloven, vil du mene denne er for kompleks for de 
mindre selskaber og har man behov for at forsimple loven?  

(JJP) Det med at simplificere lyder som en god idé, og det gælder også det her med at gøre det 
lettere, at læse ud fra loven, de krav der er og det er sådan rent formuleringsmæssigt, og placering 
af undtagelser osv. Den her byggeklodsmodel, er jo startet helt fra årsregnskabsloven blev 
introduceret og så skal man læse alle paragraffer, for at være sikker på, hvilke krav der egentlig er 
til en enkelt note eller til en indregning af en post, og der kunne man godt forestille sig, at selve 
loven kunne gøres simplere. Og det ville give de, der nu måtte aflægge regnskabet uden revision 
eller uden revisor i det hele taget, da revision jo både kan lave revision, men også 
regnskabsopstilling mv. Det ville helt klart give dem mulighed for i højere grad, at aflægge et 
regnskab, som opfylder lovens krav. Jeg tror i virkeligheden mange af dem, der i dag aflægger 
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årsregnskaber, der ikke lever op til loven, gør det faktisk fordi, det kan være relativt svært at finde 
rundt i kravene med den nuværende lov. Man kunne sagtens forestille sig et afsnit i 
årsregnskabsloven, kunne omfatte kravene til de mindre virksomheder, så man ikke behøvet at 
læse andre steder end der. Det syntes jeg kunne give god mening. 

(INTERVIEWER) Hertil sidst, vil jeg godt høre dig omkring fjernelsen af flere regnskabsmæssige 
krav, ville det give nogle yderligere besparelser? 

(JJP) Det har jeg egentlig ikke rigtig den store mening om. Jeg syntes generelt der ikke bør være 
krav om noter, der ikke giver mening. Derfor skal man vurdere nøje, hvorvidt dette er tilfældet for 
de nuværende krav. Jeg har dog svært ved at se, hvilke noter det skulle være. Men jeg syntes det 
er godt med noter til at give indblik, men der er også noter, som ikke giver den yderligere værdi, 
hvor man bør holde den op imod det behov der er for noten. Er der overhoved et behov for 
yderligere information for de interessenter der er? Så jeg tror, at man godt kunne fjerne nogle af 
noterne, uden at det ville have større effekt for informationsværdien. Men det afhænger meget af 
den virksomhedsejer, der laver sit regnskab. 
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Bilag 2 – Transskriberet interview med Anders Kromann 
(INTERVIEWER) Hvis vi starter med hvem du er, og hvad din baggrund er? 

(AK) Mit navn er Anders Kromann og jeg er afdelingsdirektør i Jyske Bank Esbjerg, som dækker 
Vestjylland, hvor mit primære arbejdsområde er Esbjerg, Varde og Ribe 

(INTERVIEWER) Hvordan er din erfaring med virksomheder som kunder og brug af regnskaber og 
finansieldata? 

(AK) Jamen altså, vi laver ikke noget medmindre vi har nogle regnskaber, det er jo lidt en 
forudsætning for vi kan yde kredit, det er der ligger noget officiel regnskabsmateriale eller i de 
tilfælde, hvor det er nye virksomheder, en eller anden form for budgetmateriale, forretningsplan, 
som så er underbygget af en revisorerklæring i et eller andet omfang. Det kan være lidt forskelligt, 
hvor meget og hvor lidt, men der er altid en eller anden grad af involvering af revisor i sådan en 
proces.  

(INTERVIEWER) Er der forskel ift. de kunder, omkring størrelsesmæssigkriterier, ved anvendelse 
af en årsrapport, eller er det noget der skal laves? 

(AK) Det skal laves. Det skal det uanset størrelse, så skal det laves. Der hvor der kan være nogle 
afvigelser, er hvis det er en kendt kunde, som vi har haft et samarbejde med i mange år og hvor vi 
har et større engagement og som har flere selskaber, hvis vedkomne starter et nyt selskab i en 
eller anden form, så placere vi lang hen ad vejen, vores samarbejde med sådan en kunde historisk, 
og så kan det godt være, man stiller lidt lempeligere krav til materialets omfang ved opstart af en 
ny virksomhed, eller hvis det er køb af en ny virksomhed eller anden aktivitet, så kan der købes en 
due diligence proces, som vi så bare for indblik i, på den vej rundt. Men der er altid en eller anden 
form for materiale til grund for det vi laver. 

(INTERVIEWER) Er det så regnskabet i typisk benytter jer af, eller er der anden finansieldata som 
i finder relevant og som næsten altid skal udarbejdes? 

(AK) Det vil typisk være regnskabsmateriale, alt afhængig af branchen, kan der være nogle 
branchespecifikke ting, som vi selvfølgelig interessere os for. Det kan være inden for specielle 
sektorer, det kunne være offshore, det kunne være bilbranchen, hvor der er nogle nøgletal, der er 
vigtigere end andre, ift. at belyse hvor dygtige er de her mennesker til at drive deres forretning. Så 
der er selvfølgelig en eller anden grad af specificering eller i hvert fald et branchekendskab, som 
kan have indflydelse på, hvad det er for noget materiale der typisk. F.eks. har vi nogle i banken, 
der er mere specialister end andre, i at belyse, hvor dygtige sådan nogle folk er. Så er der 
selvfølgelig et eksternt statistiskmateriale på brancher mv. som også er en del af det, så det er ikke 
nødvendigvis noget kunden levere. 

(INTERVIEWER) Benytter i jer også af budgetter og andre fremtidsperspektiveringer? 

(AK) Det er også en del af den pakke, vi oftest modtager, næsten uden undtagelse. 
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(INTERVIEWER) Er det materiale der bliver verificeret på nogen måde, eller hvordan forholder i 
jer til budgetter? 

(AK) Det er vigtigt der er en revisor der godkender virksomheden og som udtrykker en eller anden 
grad af erklæring, omkring kunden, altså kunden skal have en godkendt revisor. Så kan man sige, 
det er lidt noget andet ift. det materiale der er udarbejdet, og der kan du sige, man kan godt have 
en af os godkendt revisor, som er med i enten opstartsfasen eller ved overtagelsen af en 
virksomhed, som ligesom står på mål for jeg ligesom også skal revidere det her og det første 
regnskab skal aflægges. Så kan du så sige omkring budgetmateriale, jamen så er det typisk revisor 
der assistere i et eller andet omfang, således vi ved der har været en med fagligt indblik til 
assistance, som ikke nødvendigvis behøves at være i en erklæring. Det kan det godt være, men 
ikke et krav.  

(INTERVIEWER) I den årsrapport i så modtager, er der nogle informationer i vægter højere end 
andre og vil der være forskel i situation, hvis noget vægtes højere? 

(AK) Altså der er selvfølgelig situationen, hvor nogle ting bliver vægtet højere, altså f.eks. hvis du 
tager byggebranchen, så vil sådan noget som igangværende arbejder, det har jo en ret stor 
indvirkning på regnskabet der aflægges, så i det tilfælde vil det være meget det, vi interessere os 
for. Hvad er saldoen og mængden af igangværende arbejder, og hvordan har man forholdt sig til 
de igangværende arbejder, det bruger vi sådan rimelig meget energi på i sådan et tilfælde. Så kan 
der være, hvis vi bruger bilbranchen som eksempel, jamen der er en eller anden grad af, hvis det 
er en autoriseret bilforhandler, så er det selvfølgelig nogle nye biler, og også evt. nogle brugte 
biler, så er det der fokus er. Også ved en brugtvognsforhandler, så interessere man sig selvfølgelig 
for det varelager der ligger, jamen hvor gamle er de biler der ligger på lager, og evt. i tillæg, hvis 
revisor har lavet et eller andet kontrol af det varelager, så spørger vi selvfølgelig også til det, eller 
lægger vægt på i, hvilken grad, sådan et varelager er vurderet. Nogle gange gør vi det også selv, 
hvor vi selv er ude og vurdere. Her benchmarker vi op imod andre bilforretninger vi har, hvor vi 
siger, hvad er det for et varelager der ligger her og hvad biler er det, og hvordan er de værdiansat. 
Så i høj grad branche specifikke forhold der er inde over. 

(INTERVIEWER) Stiller i nogle bestemte krav ift. noteoplysninger der skal være i årsrapporten? 

(AK) Ikke umiddelbart vil jeg sige, lad mig sige det sådan, der er stor variation af hvad der er 
noteoplyst i de regnskaber vi modtager, set fra mit synspunkt. Er der nogle informationer vi føler 
vi mangler, jamen så spørger vi til det. Vi får jo også specifikationer og protokollater osv. Min 
opfattelser er nok, at langt hen ad vejen er det dækkende for det vi skal. 

(INTERVIEWER) Så ofte med de nuværende krav, vil jeres informationsbehov være dækket? Og i 
de tilfælde i skulle mangle informationer, vil i efterspørge disse? 

(AK) Ja, det er korrekt. 

(INTERVIEWER) Er der så nogle informationer i vægter højere, som i mener er udslagsgivende for 
jeres vurderinger generelt? 
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(AK) Ja, det er der jo. Men jeg vil egentlig ikke sige det vægter højere end noget andet information. 
Jeg syntes langt hen ad vejen, det er et helhedsindtryk, men igen er det svært at sige, om der er 
nogle specifikke oplysninger der vægter højere end andre. Det afhænger også meget af 
situationen for den enkelte virksomhed, men hvis man kigger på det, der defineres som et 
standardregnskab, der vil jeg ikke sige der er nogle ting. Alle de ting der er i resultatopgørelsen 
eller balancen er væsentlige. 

(INTERVIEWER) Hvis vi går over til anvendelse af revisor og revision for jeres kunder. Hvad værdi 
giver det jer, helt overordnet, at der er bare er en revisor tilknyttet den kunde, som i har? 

(AK) Jamen altså, hvis vi starter oppe fra, revisionen er jo vores form for en ”Gatekeeper”, hvor vi 
har nogle der har forholdt sig til validiteten i de her ting, helt overordnet set. Og så derfor er det 
vigtigt for os, der er en eller anden grad af involvering af revisor. De har nogle standarder, de skal 
efterleve og der skal altid være kvalitetsforskel på, og det er der jo også, af en hvis variation af det 
arbejde der er udført. Men det er sådan en adgangsbillet, hvor vi siger, jamen der er nogle der har 
forholdt sig til kvaliteten. 

(INTERVIEWER) Så det er mere en tryghed for jer, når der er anvendt en revisor? 

(AK) Ja, så ved vi der er et bundniveau i tingene. 

(INTERVIEWER) Har det en forskel for jer, om det er revision eller assistance der er udført for 
kunden, og er der tilfælde, hvor i siger, der skal være revision? 

(AK) Som udgangspunkt skal der være revision, det er den lang overvejende hovedregel. Og så kan 
der være enkelte tilfælde, hvor vi har kendt nogle kunder i rigtig mange år, og hvor der er en god 
årsag, samt forklaring, til hvorfor der skal være revision. Men reglen er, som udgangspunkt, der 
skal være revision. Dette gælder for alle virksomheder, både store, som små. Det er min egen 
personlige holdning, at de små selskaber ofte kan være ligeså komplekse, som de store, eller 
mere, hvorfor der ikke bliver differentieret afhængig af størrelse, men det er klart når man 
kommer op i de helt store børsnoterede, så kan mængden af information alene, gøre de fleste 
mennesker rundtosset.  

(INTERVIEWER) Er der nogle parametre, som gør tingene mere kompleks eller hvad bidrager 
hertil i din optik? 

(AK) Det der gør de helt små virksomheder komplekse, er der typisk både er et personligt regnskab 
og et virksomhedsregnskab, som man så skal tage højde for. Sammenspillet mellem de ting, gør 
det mere kompleks, end hvis man tager et almindelig selskab.  

(INTERVIEWER) Jyske Bank har haft udmeldt de ikke længere ønsker erhvervskunder, som ikke 
har revisor tilknyttet. Har der været nogle specifikke elementer hos de kunder der ikke tidligere 
har haft revision, siden i er kommet med den udmelding? 

(AK) Jeg tror vores direktør, Anders Dam, har udtalt at på et tidspunkt havde vi en lang række 
selskaber der ikke var tilknyttet en revisor, og da vi gik disse igennem via. stikprøver, viste det sig, 
at ud af de sager, hvor vi havde opfanget en eller anden form for mistænkeligt transaktioner, var 
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der ca. ud af 697, var der en meget stor koncentration af de sager, hvor der ikke var tilknyttet en 
revisor. Så det var baggrunden, at ud af de sager, var det udelukkende sager, hvor der ikke var 
tilknyttet en revisor. Der var i hvert fald, hvis man kigger på de indberetninger vi lavede til 
finanstilsynet, på den type kunder der, så var det næsten udelukkende virksomheder uden revisor. 

(INTERVIEWER) Har i internt lavet nogle opgørelser, hvor i kigger på tab ved udlån for hhv. 
erhvervskunder med og uden revisor? 

(AK) Nej det har vi ikke, og det har været grundet den praksis omkring anvendelse af revision, hvor 
vi i mange år, har haft det som hovedregel, at vi ikke låner ud, hvis ikke der er en revisor tilknyttet. 
Så det har været et krav fra vores side, hvis der har været en kunde der har forespurgt et lån uden 
revisor, at dette blev tilknyttet. Jeg skal dog ikke kunne afvise, der har været enkelte sager uden, 
men det har været vores hovedregel omkring udlån. Derfor vil jeg vurdere, alt andet lige, at tabet 
på udlån må være stærkt begrænset historisk. 

(INTERVIEWER) Her til sidst, har du kunne mærke en forringelse i den informationskvalitet der 
har været i årsrapporterne, siden der var den større ændring i ÅRL i 2015? Eller vurdere du 
niveauet har været uændret? 

(AK) Ude hos kredit, har det ikke ændret sig det store, hvilket er et synspunkt jeg deler. Hvis du 
spørger vores regnedrenge, har de måske et andet svar, men hvis der har været noget, hvor vi har 
følt informationerne har været utilstrækkelige, så har vi efterspurgt det materiale.  

(INTERVIEWER) Gælder det også, hvis i modtaget et regnskab, uden f.eks. en anvendt 
regnskabspraksis, som er en af lempelsesmulighederne, for mikro B regnskaber? 

(AK) Ja, i hvert fald for mit vedkomne, for igen sender jeg det op til regnedrengene til analyse. Og 
hvis de har spørgsmål, så ringer de jo enten til revisoren, eller for os til at indhente forklaring for 
kunden. Hvis ikke man kan opnå tilstrækkeligt svar, så er konsekvensen man ikke får udbetalt 
lånet. 

 


