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Faglig opdatering i forbindelse med årsrapporten 2009 mv. 
 

Der er i det forgangne år foretaget en række lovændringer, som har betydning for årsregnska-
berne 2009 samt for revisors virksomhed. 
 
Med dette notat er det hensigten at give FSRs medlemmer et overblik over de væsentligste 
ændringer og belyse områder, der i praksis kan give anledning til spørgsmål.  
 
Selv om der er visse tegn på, at den finansielle krise er på retur, er der fortsat betydelig usik-
kerhed om den fremtidige økonomiske udvikling. Virksomhedernes finansielle rapportering er 
i denne forbindelse væsentlig for en vurdering af den enkelte virksomheds økonomiske stil-
ling. Det stiller krav til virksomhederne om en omhyggelig regnskabsaflæggelse, herunder 
oplysning om risici og usikkerheder i årsrapporterne, og revisor har i dialog med ledelserne en 
vigtig rolle med at sikre, at de relevante forhold afspejles i årsrapporterne.  FSR ser fortsat en 
øget risiko ved måling af årsregnskabets poster og opfordrer til, at medlemmerne medvirker 
til at sikre et passende højt informationsniveau i virksomhedernes årsregnskaber.  
 
FSR udsendte i januar 2009 en faglig orientering om ”Udfordringer i forbindelse med årsrap-
porten 2008”, og bemærkningerne heri er fortsat relevante i forbindelse med regnskabsaflæg-
gelsen 2009. De bilag, som var vedhæftet, henholdsvis bilag 1) faktorer, der kan indgå i over-
vejelserne om risiko for fejlinformation i regnskaberne under de nuværende økonomiske for-
hold og bilag 2) faktorer vedrørende going concern overvejelserne, er ligeledes fortsat aktuel-
le. Disse bilag er vedhæftet. 
 
Nærværende notat omhandler følgende emner: 
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1  Revision 

1.1 Revisionspligt ophævet for ledelsesberetningen 
 

Med virkning for regnskabsår, der påbegyndes den 1. september 2008 og senere, er det 
kun årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, der omfattes af revisionspligten. 
Ledelsesberetningen skal ikke længere revideres.  

 
Revisor skal dog jf. ÅRL § 135, stk. 5, afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncern-
regnskab. Revisor skal som baggrund for udtalelsen gennemlæse ledelsesberetningen 
og: 
• sammenholde oplysningerne heri med årsregnskabet og et eventuelt koncernregn-

skab (konsistenstjek), 
• sammenholde oplysningerne heri med den viden og de forhold, revisor er blevet be-

kendt med i forbindelse med sin revision, 
• ud fra revisors viden om regelgrundlaget tage stilling til, om der er væsentlige fejl 

eller mangler i ledelsesberetningen. 
 

Der skal ikke foretages nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med afgivelsen af 
udtalelsen om ledelsesberetningen. 
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Der er fortsat mulighed for at lade revisionen omfatte ledelsesberetningen.     
 
REVU har udsendt eksempler på udformningen af en revisionspåtegning på et årsregn-
skab for et klasse B-selskab. Eksemplerne findes på www.fsr1.dk (medlemslogin) un-
der FSR Informerer, Revision, Revisionsudtalelse (UR).   
 
UR 2008-1 om revisors påtegninger med videre på årsrapporter er i januar 2010 erstat-
tet af UR 2010-1, revisors påtegning og andre erklæringer på årsregnskaber mv. 

1.2 Ikke reviderede oplysninger i årsrapporten 

FSR har i medlemsorientering fra februar 2008 gjort opmærksom på, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen finder, at ureviderede oplysninger skal holdes adskilt fra de revidere-
de oplysninger i årsrapporten. Se www.fsr.dk (medlemslogin) under FSR Informerer, 
Information fra FSR, Udtalelser, fortolkninger mv.  

Ophævelse af revisionspligten for ledelsesberetningen medfører, at sådanne oplysninger 
fremover – hvis de medtages i årsrapporten – skal indarbejdes i ledelsesberetningen, 
forudsat den ikke frivilligt vælges revideret. 

Det er styrelsens forsatte holdning, at der i de årsrapporter, som skal indsendes til Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen, ikke kan indsættes talkolonner med fx budgettal eller 
ureviderede halvårsregnskabstal i årsregnskabet uden, at revisor i sin påtegning tager 
forbehold for disse oplysninger. 

Styrelsen har afgivet en vejledende udtalelse i en konkret sag, hvor styrelsen om års-
regnskaber, der indsendes til styrelsen, har udtalt, at et forbehold ikke kan undgås ved 
at tilføje: ”Det i resultatopgørelsen viste budget for året 200x er ikke omfattet af vores 
revision”. Styrelsen har samtidig præciseret, at det er uden betydning, om der er tale om 
frivillige oplysninger. 

 
1.3     Opdaterede revisionsstandarder 
 

Det kan oplyses, at opdaterede revisionsstandarder (”Clarified ISA’er”) vil blive ud-
sendt i løbet af 2010. Der skal gøres opmærksom på, at en række af disse er i høring. 
Høringsudkastene findes på www.fsr1.dk (medlemslogin) under FSR informerer, stan-
darder/vejledninger m.v., revisionsvejledninger/-standarder. 

 
De opdaterede revisionsstandarder skal ikke anvendes ved revision af årsregnskaber, 
der aflægges for kalenderåret 2009. 

 
 
2. Regnskab 
 
2.1.  Ny lovgivning af betydning for årsrapporter for 2009 
 

Ændringer i årsregnskabsloven 2008/2009 
  



 4 

Folketinget vedtog i juni 2008 flere forskellige ændringer til årsregnskabsloven, som 
træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. september 2008 eller senere, dvs. for 
kalenderårsregnskaber 2009. Disse fremgår af  lov nr. 516 af 17. juni 2008. 

 
De væsentligste ændringer af betydning for 2009-årsrapporten er følgende: 

 
• Kravet om, at ledelsesberetningen skal revideres, er ophævet. Revisor skal i stedet 

gennemlæse ledelsesberetningen og afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesbe-
retningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregn-
skab.  

• Forhøjelse af størrelsesgrænser for de forskellige regnskabsklasser, se tabel neden-
for. 

• Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D skal fremover alene medtage 
oplysninger om transaktioner med nærtstående parter, hvis de ikke er indgået på 
normale markedsmæssige vilkår. Det skal bemærkes, at for virksomheder, der af-
lægger årsregnskab efter IFRS, skal der fortsat oplyses om transaktioner med nær-
stående parter – og det uanset om de er på markedsvilkår eller ej. 

• For virksomheder i regnskabsklasse C og D er indført et nyt oplysningskrav om 
ikke-balanceførte arrangementer. 

• For virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D er indført krav til yderligere 
specifikation af revisorhonorar.  

• Krav om en redegørelse for virksomhedsledelse i regnskabsklasse D. 
 

Tidligere og nye størrelsesgrænser: 
 Klasse B Klasse C (mellem) Klasse C (stor) 
 Små virksomheder Mellemstore virksom-

heder 
Store virksomheder 

 Tidligere Fremover Tidligere Fremover Tidligere Fremover 
Balancesum 
(mio.kr.) 

op til 29 op til 36 29-119 36-143 >119 >143 

Nettoomsætning 
(mio.kr.) 

op til 58 op til 72 58-238 72-286 >238 >286 

Antal ansatte op til 50 op til 50 50-250 50-250 >250 >250 
 

Herudover kan nævnes, at regler om redegørelse for samfundsansvar for virksomheder 
i regnskabsklasse C (stor) og D, som folketinget vedtog i december 2008, er trådt i 
kraft pr. 1. januar 2009. Se mere nedenfor i afsnit 2.1.3. 

 
2.1.1. Placering af visse oplysninger i årsrapporten, når ledelsesberetningen ikke revi-

deres    
 

Med ændringen af ÅRL i juni 2008 blev revisionspligten for ledelsesberetningen op-
hævet. Bestemmelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. september 
2008 eller senere. Revisionspligten for ledelsesberetningen er erstattet af et krav om, 
at revisor skal afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab.    
 
Samtidig blev årsregnskabslovens § 11 ændret, så det fremgår, at årsregnskabet skal 
give et retvisende billede, samt at ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende re-
degørelse.   



 5 

 
Regnskabsteknisk Udvalg og Revisionsteknisk Udvalg har drøftet konsekvenserne af 
de nye bestemmelser for placering af visse oplysninger i årsrapporten, og udvalgene 
har udsendt en faglig information herom i december 2009. 
 
I denne information omtales placering i årsrapporten af følgende oplysninger: 

 
• Usikkerhed om fortsat drift (going concern) 
• Usikkerhed ved indregning og måling 
• Andre usædvanlige forhold i årsrapporten og 
• Efterfølgende begivenheder. 

 
Det er udvalgenes opfattelse, at ikke blot ledelsesberetningen (jf. årsregnskabslovens § 
99), men også årsregnskabet (jf. § 11) skal omtale disse forhold, når de er væsentlige 
for forståelsen af den retvisende redegørelse henholdsvis det retvisende billede. Ud-
valgene anbefaler, at omtalen indarbejdes i en af de første noter til årsregnskabet. Ud-
valgene har i den forbindelse blandt andet henvist til den internationale udvikling og 
ønsket om ensartethed uanset regelgrundlaget for det pågældende årsregnskab (ÅRL 
hhv. IFRS). 

 
Den faglige information fra REGU og REVU findes på www.fsr1.dk (medlemslogin) 
under FSR Informerer, Revision, Revisors erklæring og rapportering. 

2.1.2   Formulering af ledelsespåtegningen  

Ændringerne i ÅRL § 11 afspejler sig også i ledelsespåtegningen i årsrapporterne. Ek-
sempler på ledelsespåtegninger er udarbejdet og offentliggjort sammen med REVU’s 
eksempler på revisionspåtegninger. (Se ovenfor punkt 1.1) 

 
2.1.3  Redegørelse for samfundsansvar 
 

Ved lov nr. 1403 af 27. december 2008 blev der indføjet en ny bestemmelse i årsregn-
skabslovens § 99a om udarbejdelse af redegørelse for samfundsansvar.  

 
Bestemmelsen omfatter virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og i regnskabsklas-
se D. De pågældende virksomheder skal, for regnskabsår der begynder den 1. januar 
2009 eller senere, supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsan-
svar.  Redegørelsen skal indeholde oplysninger om: 

 
1) Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, ret-

ningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender,  
 

2) hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, 
herunder de eventuelle systemer eller processer, der anvendes,  

 
3) virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbej-

de med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forvent-
ninger til arbejdet fremover.  
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Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesbe-
retningen.  
 
Redegørelsen skal placeres i ledelsesberetningen i den trykte årsrapport, i en supple-
rende beretning hertil eller på virksomhedens hjemmeside. Placeres den uden for le-
delsesberetningen, skal der i ledelsesberetningen henvises til den supplerende beret-
ning eller til hjemmesiden. Uanset placeringen har revisor samme pligt til konsistens-
tjek af oplysningerne, som hvis de fremgik af ledelsesberetningen. 

 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udstedt bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om 
offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsan-
svar på virksomhedens hjemmeside mv., og har i den forbindelse udarbejdet en artikel 
i Revision og Regnskabsvæsen, nr. 9/2009, side 30-36.  
 
Styrelsen har desuden udarbejdet en praktisk vejledning til virksomhederne, som kan 
findes via www.samfundsansvar.dk.  

 
Visse store virksomheder i regnskabsklasse C og i klasse D, der indgår i et koncern-
regnskab eller udarbejder fremskridtsrapporter i henhold til FN’s Global Compact el-
ler FN’s Principper for ansvarlige investeringer, er undtaget fra selv at udarbejde en 
redegørelse. I relation til fremskridtsrapporter skal anvendelsen af undtagelsesbe-
stemmelsen oplyses i ledelsesberetningen sammen med oplysning om, hvor frem-
skridtsrapporten er tilgængelig. Revisor skal påse, at virksomheden opfylder betingel-
sen for at anvende undtagelsen. Det vil sige, at revisor skal kontrollere, at der er udar-
bejdet en fremskridtsrapport, som er offentlig tilgængelig på Global Compact’s  
hjemmeside eller på virksomhedens egen hjemmeside samt påse, at ledelsesberetnin-
gen indeholder oplysning om, hvor rapporten er offentlig tilgængelig. 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udtalt, at oplysninger, der gives for koncernen som 
helhed, ikke nødvendigvis skal foreligge på dansk. Det er således acceptabelt, hvis 
modervirksomheden giver oplysningerne i sit koncernregnskab på f.eks. engelsk. 

 
2.1.4 Redegørelse for virksomhedsledelse (“Corporate governance statement”) 

 
Med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. september 2008 eller senere, skal 
virksomheder i regnskabsklasse D, dvs. børsnoterede selskaber og statslige aktiesel-
skaber, medtage en redegørelse for virksomhedsledelse. Bestemmelsen blev indføjet i 
årsregnskabslovens §§ 107b og 107c ved lov nr. 516 af 17. juni 2008 med udgangs-
punkt i bestemmelser i EU’s regnskabsdirektiv (4. selskabsdirektiv) artikel 46a. 

 
Redegørelsen for virksomhedsledelse skal omfatte:  

 
a) Oplysninger om det kodeks for virksomhedsledelse som virksomheden måtte være 

underlagt eller frivilligt følger, med oplysning om eventuelle fravigelser og grun-
dene hertil, 

b) beskrivelse af hovedelementer i virksomhedens interne kontrol- og risikostyrings-
systemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen og 

c) beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres ud-
valg samt disses funktion.  
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Redegørelse for virksomhedsledelse skal placeres i ledelsesberetningen eller alterna-
tivt på virksomhedens hjemmeside. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udstedt be-
kendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksom-
hedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. 
Styrelsen har i den forbindelse udarbejdet en artikel i Revision & Regnskabsvæsen, nr. 
9/2009, side 30-36.  
 
Den europæiske revisororganisation FEE har i øvrigt udsendt en Discussion Paper for 
Auditor’s Role Regarding Providing Assurance on Corporate Governance Statements” 
i november 2009.      
 
FSR har i samarbejde med DI i november 2009 udarbejdet en pjece møntet på  virk-
somhedernes ledelser med titlen  “Rapporteringskrav om interne kontroller”. 
 

2.2 Øget behov for supplerende informationer i årsrapporter  
 

Som nævnt indledningsvis er der fortsat en række udfordringer som følge af den nu-
værende økonomiske situation. 
 
Med den betydelige usikkerhed, der fortsat kan være om værdifastsættelsen af en ræk-
ke poster i årsregnskabet, er det af særlig betydning, at der i årsregnskabets oplysnin-
ger om anvendt regnskabspraksis gives en fyldestgørende beskrivelse af de anvendte 
metoder for indregning og af målegrundlaget for aktiver og forpligtelser samt af for-
udsætninger for udøvede skøn mv., jf. ÅRL § 53. Det kan tillige være nødvendigt at 
give yderligere oplysninger i årsregnskabet for at sikre, at årsregnskabet giver et retvi-
sende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling 
samt resultatet, jf. ÅRL § 11, stk. 2.   
 
Der kan endvidere henvises til det af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i marts 2009 ud-
sendte notat om “Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset 
af de ændrede markedsforhold”.  

 
2.3 Ændringer til ÅRL som følge af ny selskabslov, ikrafttræden endnu ikke fastsat  
 

  Folketinget vedtog inden sommerferien 2009 en ny selskabslov til erstatning for hen-
holdsvis aktieselskabs– og anpartsselskabsloven. Som konsekvens af de selskabsretli-
ge ændringer er der foretaget en række ændringer i årsregnskabsloven, jf. lov nr. 516 
af 12. juni 2009. Ændringerne er for indeværende ikke trådt i kraft. 

 
 De væsentligste ændringer (som jf. ovenfor endnu ikke er trådt i kraft) er: 

 
Der indføres mulighed for at undlade at indbetale en del af virksomhedskapitalen. 
Som følge heraf er der indsat regler for den regnskabsmæssige behandling af ikke ind-
betalt virksomhedskapital i ÅRL § 35 b. Udstedt, men endnu ikke indbetalt virksom-
hedskapital, kan ifølge denne bestemmelse indregnes som et tilgodehavende under ak-
tiverne (bruttometoden) eller fratrækkes tydeligt under virksomhedskapital i passiver-
ne (nettometoden). Der skal i begge tilfælde bindes et beløb svarende til den ikke-
indbetalte kapital i posten “Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital”. Der bør 
vælges den metode, som bedst giver et retvisende billede og bedst afspejler baggrun-
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den for, at kapitalen ikke er indbetalt. Foreligger der ikke en betalingsplan eller er ka-
pitalen ikke kaldt, bør det almindeligvis indebære anvendelse af nettometoden.  
 
Som følge af liberalisering af reglerne om selskabets mulighed for finansiering af er-
hvervelse af kapitalandele i selskabet (selvfinansiering) og muligheden for, at selska-
bet kan finansiere erhvervelse af medarbejderaktier mv, indføres krav om etablering 
af en særlig “Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse” under egenkapitalen, således at 
der ikke kan udbetales udbytte af beløb, der er ydet som selvfinansiering mv. (ÅRL § 
35 a). 
 
Som følge af liberalisering af mulighederne for at erhverve egne kapitalandele, hvor 
den hidtidige 10%-grænse bortfalder, ophæves ÅRL § 35, dvs. egne kapitalandele 
kan ikke længere indregnes som et aktiv med værdi i balancen. 
 
Som følge af de nye regler om et offentligt ejerregister bortfalder den hidtidige be-
stemmelse i årsregnskabsloven om at oplyse om ejerforhold (§ 74)  
 
Dattervirksomheder af statslige aktieselskaber undtages fra at følge de særlige regler 
for statslige aktieselskaber i klasse D, og skal alene følge regler i den regnskabsklasse, 
hvor de indplaceres, medmindre dattervirksomheden selv er en klasse D-virksomhed. 
 
Endvidere er der foretaget ændringer i definitionen af koncerner og  associerede 
virksomheder, jf. ÅRL bilag 1, således at definitionen nu svarer til definitionen i IFRS 
og i den nye selskabslov. Det betyder bl.a., at det hidtidige krav om, at en modervirk-
somhed formelt skal besidde kapitalandele i dattervirksomheden, er ophævet. I kon-
cerner underlagt reglerne om sambeskatning kan ændringen tillige få betydning.  

 
Der vil blive orienteret om ikrafttræden af den nye selskabslov på www.eogs.dk og 
www.fsr.dk.  
 
Mange af ændringerne i forhold til den hidtidige selskabslov, herunder de nye be-
stemmelser om ejerregister samt om delvist indbetalt virksomhedskapital og selvfi-
nansiering, ventes først i kraft på et senere tidspunkt. Bestemmelserne vil derfor ikke 
få indvirkning på årsrapporter for 2009.    
 
De væsentligste ændringer til ÅRL som vil blive foretaget som følge af ændringer til 
selskabsloven er opsummeret i nedenstående skema.  
 

Ændring § 
Betydning 
for klasse 

1) Diverse konsekvensrettelser vedrørende terminologi mv.  A til D 
2) Dattervirksomheder af statslige aktieselskaber indplaceres i regnskabs-

klasse afhængig af deres størrelse 
7a B og C 

3) Muligheden for at indregne egne kapitalandele som et aktiv i balancen 
ophæves 

35 B, C og D 

4) Krav om reserve ved lån og sikkerhedsstillelse (selvfinansiering) 35a B, C og D 
5)         Indregning af og reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital 35b B, C og D 
6)         Lempelser ved overgang til ÅRL fra andet regelsæt  51 B, C og D 
7)         Oplysningskravet om storaktionærer ophæves 74 B og C 
8) Præcisering af, at børsnoterede statslige aktieselskaber skal følge  

     reglerne for børsnoterede virksomheder 102 D 

9) Oplysninger om ledelseshverv udvides – omfatter fremover også andre 107 D 
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Ændring § Betydning 
for klasse 

erhvervsdrivende virksomheder og udenlandske virksomheder 
10)       Frist for digital indsendelse + præcisering af kravene til indsendelse 

ifm. likvidation 
138, 139 og 
153 B, C og D 

11)       Ny koncerndifinition baseret på IFRS  Bilag 1, B2 
og B4 

A til D 

12)       Definition på associerede virksomheder tilpasses ny koncerndefinition  Bilag 1, B5 A til D 
 
2.4     Andre aktuelle regnskabsmæssige forhold 
 
2.4.1 Rentefradragsbeskæring i h.t. sambeskatningsregler  
 

Regnskabsteknisk Udvalg har i 2009 drøftet med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
hvordan virksomhederne regnskabsmæssigt og selskabsretligt behandler situationer, 
hvor et eller flere selskaber i en koncern er omfattet af en begrænsning af fradragsret-
ten for nettofinansieringsudgifter (“renteloftreglen” og “EBIT-reglen”), som følger af 
selskabsskattelovens §§ 11 B og 11 C. . Ifølge disse regler kan beskårne kurstab efter 
§ 11 B og underskud efter § 11 C fremføres til efterfølgende år hos administrationssel-
skabet, jf. § 11 B, stk.2, 3. pkt. og § 11 C, stk.  10, 3.pkt.  Selskaber i en koncern kan 
derfor være i en situation, hvor de reelt forærer et skatteaktiv til administrationssel-
skabet, der typisk vil være moderselskabet. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2007 i 
forbindelse med det skattemæssige initiativ, der benævnes ”kapitalfondsindgrebet”.  

 
De nævnte skatteregler indeholder – i modsætning til bestemmelserne om anvendelse 
af almindelige skattemæssige underskud efter sambeskatningsreglerne – ikke nogen 
pligt til, at administrationsselskabet skal kompensere de øvrige selskaber for denne ret 
til et fremtidigt skattefradrag. 
 
Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering, at “aktiverne” kan “overføres” til 
administrationsselskabet uden kompensation. En kompensation eller en behandling af 
overførslen som udbytte eller anden koncernintern afregning vil ikke være relevant, da 
det er en lovmæssig “overførsel”, som er fastlagt i skattelovgivningen.  
 
Alternativt kan administrationsselskabet tilføre likvider i form af et skattefrit tilskud 
efter de almindelige regler herom til den (datter)virksomhed, der afgiver det udskudte 
skatteaktiv til administrationsselskabet. 
 
En tredje mulighed er, at der indgås en aftale om, at det udskudte skatteaktiv forbliver 
i dattervirksomheden. 
 
Det skal under alle omstændigheder beskrives i redegørelsen for anvendt regnskabs-
praksis, hvordan selskabet behandler det fremførte underskud eller kurstab.        

 
2.4.2 Praksisændring fra dagsværdi til kostpris/indre værdi 
 

En række virksomheder ændrede i 2007 regnskabspraksis fra kostpris eller indre værdi 
til dagsværdi for visse aktiver. Nogle af disse virksomheder har på det seneste ønsket 
at gå tilbage til kostpris eller indre værdi, og har derfor rejst spørgsmålet om, hvorvidt 
regnskabsreglerne tillader dette. 
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Ændringen i anvendt regnskabspraksis i 2007 var tilskyndet af særlige skatteregler for 
udbytteskat, som blev indført ved lov nr. 540 af 6. juni 2007.  

 
En praksisændring er underlagt reglerne i årsregnskabslovens § 13, stk. 2. Der skal så-
ledes være tale om en ændring for bedre at opnå et retvisende billede eller tilretning af 
praksis som følge af nye regler. Ændringen af praksis i 2007 var som nævnt foretaget 
for at opretholde beskatningsgrundlaget for allerede akkumulerede værdier og tilskyn-
det af en ændring til skattelovningen. 

 
Det har på det seneste vist sig vanskelig at opgøre pålidelige dagsværdier. Dette hæn-
ger sammen med den finansielle krise, hvorved der ikke længere er samme efterspørg-
sel og finansieringsmuligheder for købere af aktiver. Når markederne ikke længere er 
likvide, eller hvor likviditeten svinger meget, vil der ligeledes være stor usikkerhed 
om aktuelle salgsværdier og dermed dagsværdier på aktiverne. Samtidig kan det være 
en administrativ byrde og omkostningstungt for virksomhederne at få foretaget en lø-
bende vurdering af dagsværdierne. 

 
Repræsentanter for Regnskabsteknisk Udvalg har ultimo 2009 og primo 2010 drøftet 
ændring af målegrundlag med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Styrelsen ser umiddel-
bart ingen generel mulighed for at gå tilbage til historisk kostpris, hvis virksomheden 
først er gået over til at bruge dagsværdi som målegrundlag. Dette skal ses i lyset af, at 
virksomheden ved overgangen til at bruge dagsværdier fandt, at brugen af dagsværdi 
bedst giver et retvisende billede. Regnskabsteknisk Udvalg har fortsat drøftelser med 
styrelsen om denne umiddelbare og generelle udmelding. Når der foreligger yderligere 
oplysninger, vil FSR informere om dette. 

 
2.4.3 Afgørelser og udtalelser fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i 2009 offentliggjort notater om følgende regn-
skabsmæssige problemstillinger: 

 
• Måling af ejendomme – årsregnskabslovens §§ 38 og 41  
• Selskabsretlig og regnskabsmæssig behandling af tilskud i koncernforhold – års-

regnskabslovens §§ 36, 43 a og 49. Notatet omhandler kun kontante tilskud og 
omfatter ikke f.eks. eftergivelse af gæld  

• Andelsboligforeninger og årsregnskabsloven, herunder regnskabsmæssig behand-
ling af renteswaps. Notaterne kan findes her.  

 
Desuden har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i januar 2009 afgivet en udtalelse til FSR 
om, hvilket regelsæt for regnskabsaflæggelse mindre varme- og forsyningsvirksom-
heder, der kan være organiseret som f.eks. andelsselskab med begrænset ansvar, skal 
efterleve. Ifølge styrelsens notat skal disse virksomheder i det mindste følge reglerne i 
regnskabsklasse A. Notatet findes på www.fsr1.dk (medlemslogin) under Regnskab, 
Udtalelser og fortolkninger. 
 

3  Selskabsret 
 

3.1     Ny selskabslov 
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Som lov nr. 470 af 12. juni 2009 er der vedtaget en ny selskabslov, der skal afløse den 
nuværende aktieselskabslov og anpartsselskabslov. FSR har udarbejdet en faglig infor-
mation om hovedpunkter i den nye selskabslov. Se www.fsr1.dk medlemslogin under 
Faglig information, Virksomhedsret, Aktie- og anpartsselskaber.  
 
Den nye selskabslov er endnu ikke trådt i kraft. Hovedparten af den nye selskabslovs 
bestemmelser forventes at træde i kraft omkring 1. marts 2010. 

 
3.2     Selskabsretligt hjemsted 

 
I henhold til dansk selskabslovgivning skal et dansk selskab have registreret en dansk 
hjemstedsadresse. Hidtil har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen krævet, at hjemstedsadres-
sen skulle være det sted, hvorfra selskabet faktisk ledes. Ifølge ny praksis fra marts 
2009 er det nu tilstrækkeligt, at det fra den registrerede hjemstedsadresse i Danmark er 
muligt at komme i kontakt med selskabets ledelse eller en repræsentant herfor, f.eks. en 
advokat. Hjemstedsadressen behøver dermed ikke være den adresse, hvorfra selskabet 
faktisk ledes. Afgørelsen findes her. 
 

4.  Revisionsvirksomheden og revisor 
 

I tilknytning til revisors egen virksomhed skal vi henlede opmærksomheden på nogle 
bestemmelser i den nye revisorlov, der er trådt i kraft. 

 
4.1  Forklaringspligt over for Erhvervs– og Selskabsstyrelsen ved revisorskifte 
 

Revisor har ved fratræden hidtil alene haft pligt til at meddele Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, at vedkommende fratræder.   
 
I forbindelse med den ny revisorlov blev der indsat bestemmelser i en række selskabs-
retlige love om, at revisor ved fratrædelse inden revisors hverv udløber, desuden skal 
vedlægge en fyldestgørende forklaring om årsagen til sin fratræden sammen med med-
delelsen om hvervets ophør. FSR skal henlede opmærksomheden på dette krav, som 
udspringer af 8. direktiv. 

 
4.2  Pligt for visse revisionsvirksomheder om at offentliggøre en gennemsigtighedsrap-

port 
  

Revisionsvirksomheder, der har kalenderårsregnskab, skal inden den 31. marts 2010 of-
fentliggøre en rapport om gennemsigtighed på deres hjemmeside, hvis de reviderer en 
af de såkaldte ”virksomheder af interesse for offentligheden” (defineret i revisorlovens 
§ 21, stk. 3)  

 
Fra 1. januar 2012 gælder bestemmelserne om gennemsigtighedsrapport også, hvis re-
visionsvirksomheden reviderer kommuner, kommunale fællesskaber jf. § 60 i lov om 
kommunernes styrelse, og regioner 

 
Kravene til indholdet af gennemsigtighedsrapporten fremgår af revisorlovens § 27.  

  
4.3  Dokumentation for efteruddannelse 
 



 12 

  Opmærksomheden skal henledes på, at efteruddannelse skal indberettes til E&S for den 
første treårs periode i foråret 2012.  

 
  Dokumentationer for indberettet efteruddannelse bliver kontrolleret i forbindelse med 
kvalitetskontrollen, der således kan ligge adskillige år efter, at uddannelsen fandt sted.    

 
 

 
 
Spørgsmål kan rettes til Faglig Interessevaretagelse: Ole Steen Jørgensen, (osj@fsr.dk) Lis-
beth Kjersgaard (lik@fsr.dk) eller Judith Skou (jis@fsr.dk). 
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Bilag 1 

Risikofaktorer opstået pga. de nuværende økonomiske forhold                                

Dette bilag oplister nogle af de faktorer, der kan indgå i overvejelsen om væsentlig fejlinfor-
mation i regnskaber under de nuværende økonomiske forhold, ud over dem, der relaterer sig 
til fortsat drift (going concern).  

(Inspireret af Accounting Practice Board, Bulletin 2008/10, December 2008). 

Dagsværdier: 

• Virksomheden er nødt til at ændre værdiansættelsesmodel og/eller ledelsens regn-
skabsmæssige forudsætninger for at afspejle de aktuelle markedsbetingelser. 

• Aktivt marked eksisterer ikke længere, hvilket kræver brug af en model til værdian-
sættelsen. 

• Input til en model er ikke baseret på synlige markedsinput, men snarere på virksomhe-
dens egne data. 

• Nedskrivning af ikke-finansielle aktiver, der er opført til dagsværdi (fx fast ejendom). 

• Fravær af prisindikationer fra ekstern værdiansættelse medfører behov for alternative 
værdiansættelsesmetoder. 

• Virksomheden har ikke den nødvendige ekspertise til at foretage værdiansættelser. 

• Seneste ændringer af regnskabsstandarder (IAS 39, IFRS 7) kan kræve eller tillade re-
klassifikation af visse finansielle aktiver. 

• Anvendelse af tilbagediskonterede ”cash flows”, der er for optimistiske. 

Nedskrivninger: 

• Nedskrivning af aktiver ud over dem, der opføres til dagsværdi (fx behov for forøgede 
nedskrivninger på eventuelle uerholdelige tilgodehavender, fordi tidligere pålidelige 
kunder muligvis ikke er i stand til at betale deres gæld, når den forfalder). 

• Forældede varebeholdninger som resultat af betydelige fald i efterspørgslen på visse 
produkttyper. 

• Nedskrivning på den regnskabsmæssige værdi af erhvervet goodwill. 

• Stigende diskonteringssats, der anvendes i værdiansættelsesberegninger, fordi kapital-
omkostninger er steget. 

• Indflydelse på nedskrivningsberegninger af efterfølgende begivenheder, i særdeleshed 
begivenheder, der relaterer sig til modparter.  

• Nuværende kreditmarkedsbetingelser kan udløse fremskyndede betalinger, som kan 
føre til nedskrivning af finansielle aktiver. 

Klassifikationer af poster som kortfristede eller langfristede: 

• Nuværende markedsbetingelser kan stille ændre ved klassificeringen af aktiver og pas-
siver som kortfristede eller langfristede. (Fx reklassifikation af gæld som resultat af 
misligholdelse af låneaftaler eller udløsning af tilbagebetalingsklausuler). 
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Indtægtsførsel: 

• Nuværende kreditmarkedsbetingelser kan gøre det vanskeligt at påvise, at kriterierne 
for indtægtsførsel (i IAS 18) er overholdt. 

Pension: 

• En virksomheds pensionsforpligtelser kan være forøgede pga. værdiforringelse af ak-
tiver i en ydelsesbaseret pensionsordning. 

• Følgevirkning af illikvide investeringer og fald i forventet afkast på investeringer. 

Sikringstransaktioner (hedging): 

• Sikringsforanstaltninger er ikke længere effektive, når en afledt modpart er udsat for 
finansielle vanskeligheder eller, mere almindeligt, pga. udvidelse af kreditvurderingen 
i relation til den afledte modpart. 

• Under nuværende markedssituationer kan sikringseffektiviteten have svigtet i den ak-
tuelle periode, enten fordi det ikke længere er sandsynligt, at en afledt modpart vil op-
fylde sine forpligtelser, eller fordi modpartens kreditvurdering er ændret betragteligt, 
eller pga. følgerne af ændringer i udlånsraterne bankerne imellem på kurssikring af 
rentesikringsinstrumenter. 

Forsikring: 

• Mulighed for tegning af forsikring vedrørende opfyldelse af kreditter til hidtidige vil-
kår. 

Udskudte indkomstskatter: 

• Hvis en virksomhed rapporterer om tab eller har risiko for fremtidige tab, kan der væ-
re behov for en reduktion af udskudte skatteaktiver. 

Særlige udgifter: 

• Øget risiko for fratrædelsesgodtgørelser/outplacement-ydelser (udgifter, der ikke  re-
sulterer i generering af indtægter)? 

• Erstatning for annullering af kontrakter etc. 

• Restruktureringsomkostninger 
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Bilag 2 

Begivenheder eller omstændigheder, der kan påvirke en fortsat drift 

Eventuelle begivenheder og omstændigheder, som kan påvirke revisors vurdering af en fortsat 
drift (going concern), er nævnt nedenfor: 

Økonomiske forhold:  

• Negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital.  

• Lån, der nærmer sig forfald uden realistisk udsigt til fornyelse eller indfrielse, eller for 
stor afhængighed af kortfristede lån til finansiering af anlægsaktiver.  

• Indikation af tilbagekaldelse af finansiel støtte fra långivere og andre kreditorer. 

• Negative pengestrømme fra driften vist i realiserede eller budgetterede opgørelser.  

• Negative økonomiske nøgletal.  

• Betydelige driftstab eller væsentlig forringelse af værdien af aktiver, der genererer 
pengestrømme.  

• Restancer med eller ophør af udbyttebetalinger.  

• Manglende evne til at betale kreditorer ved forfald.  

• Virksomheden har tidligere haft vanskeligheder med at opnå eksterne finansielle kre-
ditter og/eller med at overholde de dermed forbundne betingelser og klausuler. 

• Låneaftaler eller tilsagn indeholder bestemmelser om dækning for gælden (”debt co-
venants”) eller subjektive bestemmelser (fx en klausul om ”væsentlig negativ udvik-
ling”), som udløser tilbagebetaling. 

• Virksomheden har overtrådt nogle af de betingelser eller klausuler, der øger risikoen 
for, at kredit-/lånerammerne bliver trukket tilbage eller ikke vil blive fornyet. 

• Kreditfaciliteter skal fornyes det følgende år. 

• Ledelsen har ingen ”plan B”, hvis de nuværende faciliteter ikke skulle blive forlænget. 

• Kreditter har sikkerhed i aktiver (fx fast ejendom), som er faldet til en værdi, der lig-
ger under kreditrammen. 

• Der er betydelig tvivl om den finansielle styrke hos virksomhedens bankforbindelser. 

• Finansieringen skaffes af et syndikat af banker og andre finansielle institutter, og der 
er tvivl om levedygtigheden af en eller flere af syndikatets medlemmer. 

• Betingelser eller klausuler ved fornyet finansiering er ændret og bliver mere vanskeli-
ge at overholde (fx højere renter eller provisioner). 

• Ændring fra kredit til betaling pr. efterkrav hos leverandører.  

• Manglende evne til at opnå finansiering af afgørende produktudvikling eller andre vig-
tige investeringer.  

Driftsforhold:  

• Tab af nøglepersoner i ledelsen uden genansættelse.  

• Tab af større marked, franchise, licens eller hovedleverandør.  
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• Arbejdskonflikter eller mangel på vigtige leverancer.  

Andre forhold:  

• Manglende opfyldelse af kapitalkrav eller andre lovmæssige krav. 

• Verserende retssager eller tilsynssager mod virksomheden, der, hvis de lykkes, kan re-
sultere i krav, der sandsynligvis ikke vil blive honoreret.  

• Ændringer i lovgivning eller forvaltning, der forventes at påvirke virksomheden nega-
tivt. 

Betydningen af sådanne begivenheder og omstændigheder kan ofte afbødes af andre faktorer. 
For eksempel kan effekten af en virksomheds manglende evne til normal gældsafvikling op-
vejes af ledelsens planer for opretholdelse af tilstrækkelige pengestrømme fra alternative kil-
der såsom salg af aktiver, gældssanering eller tilførsel af yderligere kapital. Ligeledes kan et 
tab af en hovedleverandør blive opvejet af passende alternative leveringsmuligheder. 
 
Eksemplerne er ikke udtømmende, ligesom tilstedeværelsen af et eller flere af forholdene ikke 
er ensbetydende med, at der foreligger betydelig usikkerhed.   
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