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Lovforslag om ændring af  
Årsregnskabsloven 
 

Konsekvenser for Venture Capital og Priva-
te Equity selskaber ved indregning og må-
ling af kapitalandele i andre virksomheder 
 

Af Niels Henrik B. Mikkelsen, Jan Hetland Møller og Kim Tang Lassen 
 

Den 28. januar 2015 fremsatte Erhvervs- og vækstministeren forslag om ændring 

af dele af årsregnskabsloven. Herunder er også foreslået en ændring af lovens § 38, 

som betyder, at den hidtidige mulighed for investeringsselskabers måling af inve-

steringsaktiver til dagsværdi begrænses væsentligt. Hvis lovforslaget vedtages i den 

nuværende form, vil det derfor fremadrettet kun være investeringsejendomme, der 

kan måles til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen efter ÅRL § 38. 

Det betyder, at andre typer af investeringsaktiver, herunder fx Venture Capital 

selskabers kapitalandele i andre virksomheder, ikke længere kan indregnes og må-

les efter § 38. 

Den nuværende § 38 indeholder ligeledes et krav om, at investeringsselskaber skal 

måle de finansielle forpligtelser, der knytter sig til investeringsaktiviteten til dags-

værdi. Dette krav foreslås også ophævet, således finansielle forpligtelser fremadret-

tet skal måles til amortiseret kostpris. 

Lovforslaget indeholder tillige en række nye oplysningskrav vedrørende de aktiver, 

der opgøres til dagsværdi. 

Årsregnskabslovens regler om udarbejdelse af koncernregnskab i investeringssel-

skaber er ikke foreslået ændret.  

Hvad betyder ændringerne af ÅRL § 38? 
Nedenfor gengives i hovedtræk de mulige konsekvenser for investeringsvirksom-

heder, der hidtil har anvendt ÅRL § 38 ved måling af kapitalandele i andre virk-

somheder. Oversigten omfatter alene behandlingen i selskabsregnskabet, eftersom 

den regnskabsmæssige behandling i koncernregnskabet er uændret. 

Aktiv Måling 

Portefølje kapital-

andele (kapitalan-

dele, som hverken 

er en associeret 

virksomhed eller 

en dattervirksom-

hed) 

Kapitalandele i porteføljeselskaber kan fremover ikke måles 

til dagsværdi via resultatopgørelsen efter ÅRL §38. 

 

De skal i stedet måles til dagsværdi efter ÅRL § 37. Dagsvær-

direguleringer skal fortsat indregnes i resultatopgørelsen.  

 

Med indførelse af en ny § 37, stk. 4 kan unoterede kapitalan-

dele endvidere måles til kostpris.  

mailto:nhm@pwc.dk
mailto:jht@pwc.dk
mailto:kil@pwc.dk


 

2 
 

 

Aktiv Måling 

 

Der vil derfor i praksis ikke være tale om ændringer for må-

ling af sådanne kapitalandele til dagsværdi for fx Venture 

Capital selskaber. 

Associerede virk-

somheder 

Kapitalandele i associerede virksomheder har hidtil kunnet 

indregnes til dagsværdi via resultatopgørelsen efter § 38, hvis 

Venture Capital selskabet har haft investering som hovedakti-

vitet.  

 

Fremadrettet kan kapitalandele i associerede virksomheder 

måles til kostpris, indre værdi eller dagsværdi via egenkapita-

len.  

 

Ændringen til § 38 vil derfor få stor betydning, fordi en even-

tuel dagsværdregulering fremadrettet ikke kan indregnes i 

resultatopgørelsen.  

 

Hvis der fortsat er et ønske om indregning af associerede 

virksomheder til dagsværdi, skal opskrivning til dagsværdi 

over egenkapitalen vælges.  

 

Opskrivning medfører binding af en opskrivningsreserve un-

der egenkapitalen, og begrænser derfor Venture Capital sel-

skabets udbyttemulighed.  

 

Ved et fremtidigt salg af kapitalandelen kan opskrivningen 

ikke indregnes i resultatopgørelsen. Valget af praksis omfatter 

alle associerede virksomheder, men bindingen skal opgøres 

for hver associeret virksomhed.  

 

Såfremt dagsværdien er lavere end den oprindelige kostpris, 

skal en nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen. 

Dattervirksomhed Kapitalandele i dattervirksomheder har hidtil kunnet indreg-

nes efter § 38 til dagsværdi via resultatopgørelsen, hvis Ven-

ture Capital selskabet har haft investering som hovedaktivitet.  

 

Fremadrettet kan kapitalandele i dattervirksomheder måles 

til kostpris, indre værdi eller dagsværdi via egenkapitalen.  

 

Ændringen til § 38 vil derfor få stor betydning, fordi en even-

tuel dagsværdregulering fremadrettet ikke kan indregnes i 

resultatopgørelsen.  

 

Hvis der fortsat er et ønske om måling af dattervirksomheder 

til dagsværdi, skal opskrivning til dagsværdi over egenkapita-

len vælges.  

 

Opskrivning medfører binding af en opskrivningsreserve un-

der egenkapitalen, og begrænser derfor Venture Capital sel-

skabets udbyttemulighed.  
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Aktiv Måling 

 

Ved et fremtidigt salg af kapitalandelen kan opskrivningen 

ikke indregnes i resultatopgørelsen. Valget af praksis omfatter 

alle dattervirksomheder, men opskrivningsreserven skal op-

gøres for hver dattervirksomhed.  

 

Såfremt dagsværdien er under den oprindelige kostpris, skal 

en nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen. 

Gæld tilknyttet 

investerings-

aktiviteten 

Gæld tilknyttet investeringsaktiviteten har hidtil skulle måles 

til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen. 

 

Fremadrettet skal gæld tilknyttet investeringsaktiviteten må-

les til amortiseret kostpris efter årsregnskabslovens § 37.  

 

Gælden må således ikke længere måles til dagsværdi og en 

eventuel værdiregulering til dagsværdi kan ikke længere ind-

regnes.  

 

Overgang fra por-

teføljeandel til 

associeret virk-

somhed og om-

vendt 

Hvis kapitalandele overgår fra at være en porteføljekapitalan-

del til en associeret virksomhed, som indregnes til dagsværdi 

over resultatopgørelsen, skal der fremadrettet foretages bin-

ding af opskrivningerne på egenkapitalen.  

 

Ved overgang fra associeret virksomhed til porteføljekapital-

andel ophæves kravet om binding, og reserven kan overføres 

til de frie reserver. 
 

Forhøjelse af størrelsesgrænser og ændret metode til op-
gørelse af nettoomsætning ved fastlæggelse af regnskabs-
klasser 
Lovforslaget indeholder både en forhøjelse af størrelsesgrænserne, som anvendes 

ved indplacering af virksomheden i regnskabsklasser (Klasse B, mellemstor C og 

stor C), og en ændret metode til opgørelse af nettoomsætning til brug for fastlæg-

gelsen af regnskabsklassen.  

Størrelsesgrænserne forhøjes i klasse B med ca. 20% og i mellemstor C med ca. 

10%. Det betyder, at en række virksomheder vil få mulighed for at aflægge årsrap-

porten efter en lavere regnskabsklasse, og dermed kan undlade en række oplysnin-

ger i årsrapporten. De nye størrelsesgrænser fremgår nedenfor: 

 Klasse B Mellemstor/stor C 

 Nuværende  Forslag Nuværende  Forslag 

Omsætning 72 mio. kr. 89 mio. kr. 286 mio. kr. 313 mio. kr. 

Balancesum 36 mio. kr. 44 mio. kr. 143 mio. kr. 156 mio. kr. 

Antal ansatte 50 ansatte 50 ansatte 250 ansatte 250 ansatte 
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Det gælder fortsat, at en virksomhed, som i to på hinanden følgende regnskabsår 

på balancetidspunktet overskrider to af størrelsesgrænserne, skal skifte regnskabs-

klasse.  

Ved opgørelse af nettoomsætning til brug for indplaceringen i regnskabsklasserne, 

skal der fremadrettet medregnes finansielle indtægter og indtægter fra investe-

ringsvirksomhed, såfremt de finansielle indtægter og indtægterne fra investerings-

virksomhed mindst udgør det samme som virksomhedens nettoomsætning. 

Som finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed anses i denne 

sammenhæng bl.a. nedenstående: 

 Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 

 Indtægter fra andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er 
anlægsaktiver 

 Positive værdireguleringer af investeringsejendomme 

 Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 

 Andre finansielle indtægter. 
 

Der må ikke ske modregning af positive og negative værdireguleringer af forskelli-

ge aktiver. Det betyder eksempelvis, at en virksomhed, som har en porteføljekapi-

talandel i to forskellige virksomheder, og indregner og måler disse til dagsværdi 

med værdiregulering i resultatopgørelsen efter § 37, skal medregne den positive 

dagsværdiregulering fra den ene virksomhed ved opgørelsen, mens en negativ 

dagsværdiregulering fra den anden virksomhed ikke må fratrækkes ved opgørelse 

af nettoomsætning til brug for indplacering i regnskabsklasserne. 

Alt andet lige vil ændringen betyde, at flere virksomheder (fx Venture Capital og 

Private Equity selskaber) skal aflægge årsrapport efter en højere regnskabsklasse, 

dvs. de vil skifte regnskabsklasse fra fx klasse B til mellemstor C eller fra mellem-

stor C til stor C, fordi virksomhederne fremadrettet formodentlig vil overskride to 

af størrelsesgrænserne i form af både nettoomsætning og balancesum. En højere 

regnskabsklasse medfører yderligere krav til årsrapporten, herunder forøgede op-

lysningskrav. 

Ændringen har kun betydning ved fastlæggelse af regnskabsklasser, og vil derfor 

ikke påvirke præsentationen af hhv. nettoomsætning og finansielle indtægter i 

resultatopgørelsen. 

Ændring i oplysningskrav ved måling til dagsværdi 
Der indføres enkelte nye oplysningskrav for virksomheder, som måler aktiver til 

dagsværdi, herunder fx et Venture Capital selskabs måling af kapitalandele til 

dagsværdi.  

Hvis dagsværdien for aktivet ikke måles på grundlag af observationer på et aktivt 

marked, skal virksomheden oplyse de værdiansættelsesmodeller og -teknikker, 

som er anvendt ved opgørelsen af dagsværdien. Herudover skal der oplyses om de 

centrale forudsætninger, der anvendes ved værdiansættelsen til dagsværdien. Op-

lysningerne kan gives samlet for en kategori eller en gruppe af aktiver, hvis de cen-

trale forudsætninger for dagsværdiberegningen ikke afviger væsentligt indbyrdes. 

Virksomheder i regnskabsklasse C skal herudover for finansielle anlægsaktiver, der 

måles til kostpris, hvor de pågældende aktiver er indregnet til en højere værdi end 
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dagsværdien, give oplysning om aktivernes dagsværdi, den regnskabsmæssige 

værdi og årsagen til, at der ikke er foretaget nedskrivning. Der skal endvidere gives 

oplysning om, hvilken dokumentation, der ligger til grund for antagelsen om, at 

den regnskabsmæssige værdi vil blive genindvundet. 

Forventet ikrafttræden 
Ændringerne til årsregnskabsloven forventes vedtaget inden folketingets sommer-

ferie i 2015. De forventes at få ikrafttræden for regnskabsår, der påbegyndes 1. 

januar 2016 eller senere. Det vil dog blive muligt at implementere ændringerne for 

regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2015 eller senere. 

Link til lovforslaget: 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L117/20141_L117_som_frems

at.pdf 

Mulige løsninger 
Hovedparten af Venture Capital eller Private Equity selskaberne udarbejder kvar-

talsredegørelser til deres investorer. Årsrapporten har derfor ofte være anset for et 

supplement til denne investorinformation eller information til andre interessenter.  

Eftersom lovforslaget til ændring af årsregnskabsloven fremadrettet ser ud til at 

begrænse mulighederne for indregning af kapitalandele til dagsværdi over resul-

tatopgørelsen, kan følgende løsninger overvejes: 

1. Måle alle kapitalandele til kostpris, og dermed udarbejde en meget simpel års-

rapport, som alene anvendes til indberetning til Erhvervsstyrelsen. Informati-

oner om dagsværdi af investeringer præsenteres i kvartalsredegørelserne til in-

vestorerne. Dette kan eventuelt kombineres med en erklæring fra revisor på Q4 

kvartalsredegørelsen. 

2. Indarbejde en udførlig noteoplysning om alle relevante dagsværdier og ind-

virkningen på udvalgte hoved- og nøgletal. Denne note kan evt. suppleres af et 

afsnit i ledelsesberetningen, der også beskriver udviklingen i dagsværdierne. 

3. Anvende ÅRL § 37 / § 41 og indregne alle kapitalandele til dagsværdi, men 

alene indregne værdireguleringer fra porteføljekapitalandele i resultatopgørel-

sen. Opskrivninger (dagsværdireguleringer) på associerede virksomheder og 

dattervirksomheder indregnes direkte på egenkapitalen. Årsrapporten kan på 

balancesiden afstemmes til kvartalsredegørelserne. 

4. Aflægge årsrapport efter IFRS, hvorved virksomheden både i moderselskabs- 

og koncernregnskabet, ved anvendelse af betingelserne for investeringsvirk-

somheder, kan indregne alle kapitalandele til dagsværdi med værdiregulering i 

resultatopgørelsen. Der vil dog være væsentligt forøgede krav til selve årsrap-

portens oplysninger, men der vil ikke blive udarbejdet et egentligt koncern-

regnskab med konsoliderede dattervirksomheder, såfremt virksomheden kan 

overholde definitionen på investeringsvirksomhed under IFRS.  

 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L117/20141_L117_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L117/20141_L117_som_fremsat.pdf
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Øvrige forhold 
Erhvervsstyrelsen har på det seneste øget fokus mod virksomheder, som ejer dat-

tervirksomheder, men ikke udarbejder koncernregnskab. Dette kan også øge fokus 

over for Venture Capital eller Private Equity selskaber, som ikke udarbejder kon-

cernregnskab. Efter årsregnskabsloven, eksisterer der ikke en undtagelse fra at 

udarbejde et egentligt koncernregnskab, selvom selskabet er investeringsvirksom-

hed. Hvis selskabet og dattervirksomhederne overstiger størrelsesgrænserne for 

små koncerner, skal der udarbejdes et koncernregnskab. Årsregnskabsloven inde-

holder alene en mulighed for at undlade at konsolidere dattervirksomheder, så-

fremt disse allerede på erhvervelsestidspunktet forventes afstået endeligt indenfor 

1-2 år. 

Efter IFRS er der i 2013 åbnet mulighed for, at investeringsvirksomheder i kon-

cernregnskabet kan indregne dattervirksomheder til dagsværdi med værdiregule-

ring i resultatopgørelsen. Det betyder, at dattervirksomhederne ikke konsolideres i 

koncernregnskabet, men indregnes på en regnskabspost i balance og resultatopgø-

relse. En tilsvarende mulighed gælder for associerede virksomheder. Ved overve-

jelse af muligheden for overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS, skal man være 

opmærksom på de øgede krav, der gælder til årsrapporten, herunder de væsentligt 

forøgede krav til oplysninger i årsregnskabet.  

 

 

 


