
 

 

 

 

Flere væsentlige mangler konstateret i årsrapporter i 

regnskabsklasse C 

 

Erhvervsstyrelsen har udsendt et notat om en række overtrædelser af årsregnskabsloven, som er konstateret i en 

kontrol af 40 årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse C. Der er altså tale om mellemstore og store ikke-

børsnoterede virksomheder. Kontrollen har medført 11 rejste kontrolsager med indtil nu syv afgørelser. To af 

sagerne er henlagt. 

 

Notatet skal opfattes som en vejledning til alle klasse C-virksomheder. Erhvervsstyrelsen forventer, at øvrige 

virksomheder i klasse C vil rette op på tilsvarende overtrædelser, og at en opfølgende kontrol vil blive foretaget på 

et senere tidspunkt. 

 

Af de beskrevne problemstillinger er det ledelsesberetningen, der fylder mest, men der konstateres også 

væsentlige problemer med anvendt regnskabspraksis. Herudover nævnes problemer hos modervirksomheder, der 

undlader at lave koncernregnskab med henvisning til en overliggende moder, og manglende oplysninger om 

nærtstående parter. 

 

Notatet beskriver væsentlige afvigelser til årsregnskabsloven, som i en kontrolsag kan medføre påtale eller påbud 

om, at fejl skal rettes. Selvom kontrollen vedrører regnskabsklasse C, skal man være opmærksom på, at dets 

indhold også har relevans for klasse B-virksomheder, når det gælder kravene til oplysninger om anvendt 

regnskabspraksis. Her er kravene for regnskabsklasse B ikke mere lempelige end for klasse C. 

 

Indholdet af notatet er skitseret nedenfor i punktform, hvor ”M” er de anførte mangler, ”K” er henvisninger til 

lovkravene, og ”V” er udsagn, der må anses som Erhvervsstyrelsens vejledning til fortolkning, da det ikke fremgår 

direkte af lovteksten. 

 

1 LEDELSESBERETNINGEN (§§ 99 – 101) 

 

Redegørelse for udviklingen i 

virksomhedens aktiviteter og 

økonomiske forhold (§ 99, stk. 1, nr. 4) 

 

M:  Konstateres i flere sager for kortfattet 

K:  Ikke tilstrækkeligt blot at opliste tal, der fremgår af regnskabet 

V: Det skal forklares, hvorfor tallene ser ud, som de gør 

V: Både interne og eksterne forhold, der har påvirket udviklingen i 

regnskabstallene, skal omtales 

V: Generel beskrivelse er OK for udvikling i omsætning og 

omkostninger, men relevant at omtale specifikke forhold som 

omstruktureringer, fusion/spaltning og lign. 

Beskrivelse af virksomhedens 

forventede udvikling (§ 99, stk. 1, nr. 

5) 

M: Konstateres i fleres sager, at beskrivelsen helt mangler eller er 

for upræcis 

V: Forventninger for det kommende regnskabsår er minimum 

V: Niveauet for væsentlige hovedtal skal så vidt muligt oplyses 

V: Intervaller kan gives, hvis ikke for brede 

Beskrivelse af virksomhedens 

videnressourcer (§ 99, stk. 1, nr. 6) 

M: Blev anset som manglende hos virksomhed inden for 

softwareudvikling 

K: Skal beskrives, hvis afgørende for den fremtidige indtjening 

V: Kan gives på et overordnet niveau 

V: Hvordan viden forankres i virksomheden, så afhængighed af 

enkeltpersoner mindskes, kan med fordel beskrives  
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Beskrivelse af virksomhedens 

påvirkning af det eksterne miljø (§ 99, 

stk. 1, nr. 7) 

M: Flere virksomheder har ikke opfyldt oplysningskravet 

M: Beskrivelsen blev anset som manglende hos blandt andet en 

transportvirksomhed  

K: Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til 

forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af miljøskader skal 

beskrives 

V: Nogle virksomheder kan med rette udelade beskrivelsen, men 

den er relevant, når miljøpåvirkning er en væsentlig faktor ved 

driften  

V: Når relevant, skal der medtages en overordnet omtale af 

virksomhedens miljøpolitik, ledelse og tilstedeværelsen af 

væsentlige miljøgodkendelser  

Beskrivelse af årets resultat 

sammenholdt med den forventede 

udvikling (§ 100) 

M: Konstateres i nogle sager, at beskrivelsen helt mangler 

K: Det realiserede resultat skal sammenholdes med det forventede 

resultat fra det foregående regnskabsår, og eventuelle afvigelser 

skal begrundes 

Hoved- og nøgletalsoversigten (§ 101) M: Oversigten manglede helt i en enkelt årsrapport 

M: Investering i materielle anlægsaktiver manglede i en enkelt 

årsrapport 

K: Oversigten skal – for regnskabsåret og de fire foregående 

regnskabsår – indeholde nettoomsætning, resultat af primær 

drift, resultat af finansielle poster, årets resultat, 

balancesummen, investeringer i materielle anlægsaktiver, 

egenkapital og de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er 

nødvendige 

 

2 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (§§ 53 og 87) 

 

Beskrivelse af indregningsmetoder og 

målegrundlag (§ 53) 

M: Konstateres i flere sager, at regnskabspraksis helt mangler eller 

ikke beskrives tilstrækkeligt præcist for væsentlige poster i 

regnskabet 

M: I en enkelt sag manglede beskrivelse af regnskabspraksis for 

kapitalandele i tilknyttede virksomheder, der var indregnet til 0 

kroner som følge af negativ egenkapital – vurderet som en 

væsentlig overtrædelse 

K: Der skal redegøres for de indregningsmetoder og målegrundlag, 

der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse, noter og 

ledelsesberetning 

V: Anvendt regnskabspraksis er et af de mest centrale områder i en 

årsrapport, ikke mindst fordi den også indeholder skøn 

V: Oplysningerne skal være korrekte og dækkende og beskrevet 

med fornøden præcision, så de uden videre kan forstås af 

eksterne regnskabsbrugere 

Beskrivelse af regnskabspraksis 

vedrørende omregning af transaktioner 

i udenlandsk valuta (§ 53, stk. 2, nr. 2) 

M: Indregningsmetoden var i et enkelt tilfælde ikke tilstrækkeligt 

beskrevet. Resulterede i manglende sammenhæng mellem den 

anførte regnskabspraksis og den faktiske indregning, som 

fremgik af noterne 

K: Hele den relevante regnskabspraksis for valutaomregning skal 

beskrives 

Oplysninger vedrørende 

afskrivningsperioden for goodwill (§ 

53, stk. 2, nr. 1, litra b) 

M: Afskrivningsperioden var i et tilfælde ikke tilstrækkeligt præcis, 

og i et andet tilfælde var afskrivningsperioden ikke begrundet  

K: Afskrivningsperioden for goodwill skal begrundes 

V: Begrundelse skal gives uanset længden af afskrivningsperioden 
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Oplysninger vedrørende 

pengestrømsopgørelsen (§ 87, stk. 1) 

M: I et enkelt tilfælde manglede oplysning om, at kassekredit 

henregnes til likvider. Det blev konstateret, at betingelsen for 

henregning til likvider (helt kort opsigelsesvarsel) var opfyldt 

K: Anvendt regnskabspraksis skal indeholde oplysning om, hvad 

virksomheden henregner til likvider (§ 87, stk. 1) 

  

3 KONCERNREGNSKAB (§ 112, stk. 3) 

 

Når en modervirksomhed undlader at 

aflægge koncernregnskab med 

henvisning til årsregnskabslovens § 

112, stk. 1 - dvs. den er selv 

dattervirksomhed af en højere 

modervirksomhed i et EU-/EØS-land, 

og en række øvrige betingelser er 

opfyldt. 

  

I flere sager konstateret mangler i 

forbindelse med en række betingelser i 

§ 112, stk. 3. 

M: Det oplyses ikke, at undtagelsen anvendes – et særligt krav 

tilknyttet undtagelsesmuligheden i § 112, stk. 1 

M: Navn, hjemsted og evt. CVR-nummer eller registreringsnummer 

for den højere modervirksomhed oplyses ikke 

M: Koncernregnskabet for den højere modervirksomhed 

indberettes/indsendes efter indberetning af årsrapporten for den 

underliggende dattervirksomhed 

K: Det pointeres, at en betingelse for undtagelsen er, at 

koncernregnskabet for den højere modervirksomhed er/bliver 

tilgængeligt for Erhvervsstyrelsen senest samtidig med 

indberetning af den årsrapport, hvor der henvises til den højere 

modervirksomheds koncernregnskab. 

 

4 OPLYSNINGER OM NÆRTSTÅENDE PARTER (§ 98 c) 

 

Manglende oplysninger om 

nærtstående parter (§ 98 c, stk. 5) 

M: Flere virksomheder har ikke oplyst om en nærtstående part, som 

har bestemmende indflydelse 

K: Der skal oplyses om navn, bopæl, og for virksomheders 

vedkommende hjemsted, for den nærtstående part, der har 

bestemmende indflydelse over virksomheden 

K: Grundlaget for den bestemmende indflydelse skal oplyses 

V: Oplysningerne skal fremgå, uanset om der har været 

transaktioner med denne pågældende person/virksomhed i 

regnskabsåret, og uanset at oplysningerne også fremgår i 

Erhvervsstyrelsens ejerregister 

Manglende oplysninger om 

transaktioner med nærtstående parter 

(§ 98 c, stk. 1) 

M: I et tilfælde er der ikke givet tilstrækkelige oplysninger om 

transaktioner og mellemværender med nærtstående parter 

M: I et andet tilfælde oplyser virksomheden ikke, at den anvender 

undtagelsen i § 98 c, stk. 7, som fritager for oplysninger om 

transaktioner med nærtstående parter gennemført på normale 

markedsvilkår 

K: Der skal oplyses om, hvilket forhold virksomheden har til den/de 

nærtstående part(er), som virksomheden har transaktioner og 

mellemværender med 

K: Oplysninger om transaktioner og mellemværender med 

nærtstående parter skal gives i den grad, det er nødvendigt, for 

at opnå en forståelse af virksomhedens forhold til den/de 

nærtstående part(er) og forholdets mulige påvirkning af 

årsregnskabet 
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