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Anbefalinger til et regnskab,
der skaber værdi
Som revisor kan du hjælpe din kunde til bedre låne- og kreditmuligheder
Du kan fortælle kunden, hvilke regnskabsmæssige oplysninger der skaber mest værdi i den
situation, virksomheden befinder sig i. Regnskabsvejledningen indeholder anbefalinger til
virksomhedens årsrapport og illustrerer, hvordan informative regnskaber kan se ud.
FSR – danske revisorers regnskabsvejledning henvender
sig til virksomheder og revisorer, der ønsker at udarbejde
informative årsrapporter

Regnskabsvejledningen beskriver en lang række regnskabsmæssige
forhold og indeholder anbefalinger til valg af regnskabspraksis og
noteoplysninger.

Fokus på regnskabsbrugernes behov for information

Regnskabsvejledningen anbefaler, at virksomhederne giver flere
oplysninger i årsrapporten, end loven kræver.

Interne regnskaber

Vejledningen kan også anvendes til at udarbejde informative
interne regnskaber, der primært anvendes af virksomheden selv,
banken og nære samarbejdspartnere.

A
 nlægsnote for immaterielle, materielle og
finansielle anlægsaktiver

regnskabsbrugerne at forholde sig til beløb og poster i
regnskabet, hvis anvendt regnskabspraksis er udeladt.
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O
 plysninger om dattervirksomheder og
associerede virksomheder
O
 plysning om særlige poster ved afvigelser i
virksomhedens indtægter og omkostningernes
størrelse og art
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Finansielle leasingkontrakter indregnes i
balancen

Noterne kan med fordel også indeholde:

L edelsesberetning. Beretningen bør indeholde
relevant information om virksomhedens aktiviteter,
udvikling og andre forhold af betydning for regnskabsbrugerne.
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Nettoomsætning vises i stedet for kun at vise
sammendrag som bruttofortjeneste/bruttotab

P
 engestrømsopgørelse medtages og opdeles i
drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter

L edelsespåtegning. Påtegningen understreger, at
virksomhedens ledelse har ansvaret for aflæggelsen
af en retvisende årsrapport uanset antallet af ledelsesmedlemmer.

Bliv klogere på, hvad virksomhederne og långiverne
selv siger om behovet for regnskabsinformation
på www.fsr.dk/rv

Regnskabsvejledningens anbefalinger kan også
anvendes til at udarbejde informative interne regnskaber. Overvej, hvilke oplysninger, indregnings- og
målemetoder der er relevante for din kundes virksomhed, fx:

I gangværende arbejder for fremmed regning
måles til salgsværdi efter produktionsmetoden

Regnskabsvejledningen anbefaler, at virksomhedens årsrapport altid indeholder:

Anvendt regnskabspraksis. Det er vanskeligt for

Ekstra information der giver mening

- Download den gratis
eller bestil den i bogform
på fsr.dk/fagbogbestillling
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Ingen låner penge ud
med bind for øjnene …
Du kan hjælpe din kunde til bedre låne- og kreditmuligheder
Du er eksperten, og det er dig, der kan fortælle, hvilke oplysninger i årsrapporten eller det
interne regnskab der skaber mest værdi. Det kan være med til at øge din kundes kreditværdighed i banken.
 rsrapporten er bankens vigtigste kilde til information. Hvis
Å
mængden og kvaliteten af information er høj, vil bankens vurderede kreditrisiko blive lavere. Det øger virksomhedernes mulighed for at låne penge til en lavere rente.

”Det er i virksomhedernes egen
interesse at levere et detaljeret
regnskab, der kan skabe tillid hos
banker, investorer og samarbejdspartnere og styrke kreditværdigheden.”

E
 n informativ årsrapport skaber tryghed og gennemsigtighed.
47 % af Dansk Erhvervs medlemmer mener, det vil skabe større
usikkerhed for deres forretning, hvis der er færre oplysninger i
kunders og konkurrenters regnskaber, end der er i dag.
B
 ankers udlån baseres ofte på viden om virksomheden og
muligheden for at få stillet sikkerhed. Hvis bankens viden om
virksomheden er lav, vil der typisk være et større krav om at stille
sikkerhed i fx virksomhedens aktiver.

Henrik Kølle Petersen, Market President,
Kreditbureauet Experian

I ngen låner penge ud med bind for øjnene. Det gælder, uanset om din kunde vil låne penge i banken eller have
kredit hos sine leverandører. Et informativt regnskab, der giver relevante oplysninger om virksomhedens økonomi,
er et godt udgangspunkt for samhandel og kreditgivning. Hent inspiration i Regnskabsvejledningen for klasse Bog C-virksomheder.

Gennemsnitlig kreditrating

Kreditrating (0-100)
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Et revideret årsregnskab kan øge bankens vilje
til finansiering. Din påtegning bidrager til at øge
bankens tillid til din kundes regnskaber.
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En høj kreditrating er udtryk for, at virksomheden vil have
lettere ved at låne penge.
Kreditbureauet Experian har vurderet mere end 100.000
små selskabers kreditværdighed i 2013. Konklusionen er,
at virksomheder med reviderede årsregnskaber uden
anmærkninger i gennemsnit har en væsentligt højere
kreditrating end virksomheder uden reviderede regnskaber.
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Ikke-revideret

Revideret uden anmærkninger

Kilder: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, februar
2014; Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder,
analyse udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af DAMVAD,
juni 2014; Værdien af revision, undersøgelse udarbejdet
for FSR – danske revisorer af Epinion, november 2015

Bliv klogere på hvad
virksomhederne og
långiverne selv siger
om behovet for
regnskabsinformation
på www.fsr.dk/rv

