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Høring af tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven 

 

Tak for muligheden for at kommentere udkast til tre bekendtgørelser: 
 

• Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter års-
regnskabsloven  

• Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder 
IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS–bekendtgø-
relsen) 

• Bekendtgørelse om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse 
virksomheder 

 
Vores bemærkninger til de to førstnævnte bekendtgørelser fremgår nedenfor. Vi 
har ingen bemærkninger til den sidstnævnte. 
 
Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter års-

regnskabsloven 
 

Generelt 
Vi har stor sympati for, at bekendtgørelsen er skrevet mere generisk og derved 
er blevet mere kortfattet og overskuelig. Den generiske beskrivelse er med til at 
tydeliggøre, hvor der er forskellige krav og muligheder for de forskellige redegø-

relser, hvorved der så naturligt kan være behov for at overveje hensigtsmæssig-
heden heraf. 
 
Detailkommentarer 
§ 2, stk. 3 og 4: Det er udmærket og nyttigt for regnskabsbrugerne, at der her 
er krav om at oplyse i redegørelserne, hvilke dele af redegørelserne der ikke er 
omfattet af revisors konsistenstjek. Der har været usikkerheder om, hvilken form 

for involvering revisor har i forbindelse med forskellige redegørelser. Det kunne 
tillige være relevant at oplyse regnskabsbrugerne eksplicit i de respektive rede-
gørelser (redegørelse for samfundsansvar efter § 99 a, redegørelse for det un-
derrepræsenterede køn efter § 99 b og redegørelse for mangfoldighed efter § 
107 d), at disse er omfattet af revisors konsistenstjek. Dette gælder også, hvis 

den pågældende redegørelse gives i en supplerende beretning. 
 

§ 7: Det vil være hensigtsmæssigt med en præcisering af, om en redegørelse ef-
ter internationale retningslinjer skal offentliggøres samtidig med årsrapporten 
(som i § 3, stk. 2). Det vil også være hensigtsmæssigt med en præcisering af, 
om/at virksomheden skal oplyse, hvordan den efterlever kravet og skal henvise 
direkte til redegørelsen (som i § 1 og § 1, stk. 2).  
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Side 2 Forslag til forbedringer af bekendtgørelsen i øvrigt, der formentlig vil 
kræve forudgående lovændringer 
Som tidligere anført i FSR - danske revisorers høringssvar til en nylig ændring af 
selskabsloven bør det overvejes også at lade kravene om offentliggørelse af en 
vederlagsrapport (jf. ny § 139 b, stk. 6, i selskabsloven) være omfattet af denne 

bekendtgørelse, så vederlagsrapporten også omfattes af de ensartede krav om 
offentliggørelse, placering, henvisning og opbevaring m.v., der allerede finder 

anvendelse her i bekendtgørelsen. 
 
Det følger af ÅRL §§ 77a og 77b, at ERST har en bemyndigelse til at tillade op-
lysninger om god fondsledelse og uddelingspolitik i noter eller på hjemmesiden. 
Det kan overvejes at ensrette de gældende muligheder for præsentation af disse 
oplysninger med, hvad der gælder for de andre redegørelser. Det forekommer 

naturligt, at der foretages en entydig henvisning fra ledelsesberetningen, hvis 
man har valgt at offentliggøre redegørelsen om god fondsledelse og/eller redegø-
relsen om uddelingspolitik på sin hjemmeside, da det ofte er i ledelsesberetnin-
gen, regnskabsbrugeren vil søge sådanne oplysninger. 
 
§§ 4-5: Her er anført forpligtelser for revisor, hvor en redegørelse er offentlig-
gjort på virksomhedens hjemmeside. Det bør overvejes at fastlægge/beskrive, 

om revisor har tilsvarende rolle, hvis redegørelser/oplysninger i stedet gives via 
internationale retningslinjer eller standarder, jf. ÅRL § 99a, stk. 10, og § 99b, 

stk. 9. 
 
§ 6: Vi kan konstatere, at der ikke henvises til § 2, stk. 3, i denne bestemmelse. 
Dette skyldes givetvis, at redegørelserne i henhold til ÅRL § 107 b og c ikke kan 
gives i en supplerende beretning i årsrapporten. Derimod kan fx CSR-redegørel-

sen gives i en supplerende beretning. Denne forskel synes ulogisk, og der bør ar-
bejdes for en ensretning.  
 
Vi erkender, at de her nævnte forhold næppe kan løses i denne bekendtgørelse. 
Men vi tillader os at gøre opmærksom på forholdene med henblik på at sikre, at 
der kan tages hånd om disse ved en kommende lovændring. 

 
IFRS-bekendtgørelsen 
§ 4: Bestemmelsen oplister en lang række paragraffer i ÅRL, der ikke skal an-
vendes ved IFRS-regnskabsaflæggelse i Danmark. Det er i praksis vanskeligt at 
arbejde med denne negative afgrænsning for brugerne af bekendtgørelsen. Det 
kan bl.a. ikke udledes direkte ved en sammenligning af den gældende og den 

kommende IFRS-bekendtgørelse, at der er indarbejdet nye oplysningskrav i den 

kommende bekendtgørelse, fx § 107 d. Det forekommer ikke særlig brugerven-
ligt. Det vil være langt lettere at arbejde med en positiv afgrænsning, hvor det 
tydeligt fremgår, hvilke paragraffer i ÅRL der ligeledes finder anvendelse for 
IFRS-aflæggere. Vi foreslår derfor, at bekendtgørelsens § 4 omformuleres eller 
alternativt suppleres med en ”positivliste” i et appendiks til bekendtgørelsen, 
hvor det positivt oplistes, hvilke bestemmelser i ÅRL der skal anvendes ved 
IFRS-aflæggelse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 3  
I § 7, stk. 2, er der en henvisning til ÅRL § 35c. Lovreglerne om IVS er nu ophæ-
vet, dog med en overgangsperiode. Erhvervsstyrelsen bør overveje, om henvis-
ningen skal slettes nu eller ved ophør af overgangsordningen. 
 

_________ 
 

 
FSR – danske revisorer indgår gerne i en dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvor-
dan vi løser uhensigtsmæssigheder eller uklarheder, som er påpeget, fx med 
hensyn til, hvordan man omtaler revisors involvering i de enkelte redegørelser, 
og hvorvidt det er muligt at give de forskellige redegørelser i en supplerende be-
retning. 

 
 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ole Steen Jørgensen 

chefkonsulent 

 

 


