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Ændringer til selskabs-
loven og årsregnskabs-
lovens § 74 
 
 

Af Kim Tang Lassen og Rasmus Risager Eriksen 
 

Erhvervs- og Vækstministeriet har den 11. marts 2015 ud-
sendt en bekendtgørelse om ikrafttræden af ændring i 
årsregnskabsloven og forskellige andre love som følge af 
ændringer i selskabsloven. 
 

Ændringer til årsregnskabsloven 

Ikke længere krav om oplysning over storaktionærer 
Årsregnskabslovens § 74 ophæves med virkning fra 15. marts 2015, hvorfor der 
ikke længere stilles krav til, at aktieselskaber i årsregnskabet oplyser en særlig for-
tegnelse over større aktiebesiddelser i selskabet. Ophævelsen skal ses i forlængelse 
af, at Erhvervsstyrelsens IT-system til registrering af ejer-oplysninger blev funkti-
onsdygtigt ultimo 2014. 

Selvom § 74 alene henvender sig mod aktieselskaber, skal det bemærkes, at ejerre-
gisteret gælder for både aktie-, anparts-, partner- og iværksætterselskaber. 

Da ejerregistret først bliver offentligt tilgængeligt i juni 2015, anbefales det at op-
retholde oplysningen om storaktionærer i årsrapporten indtil da. Du kan læse mere 
om ejerregistret i PwC dialog fra 10. december 2014. 

Ændringer til selskabsloven 

Ikke krav om åbningsbalance ved indskud af bestemmen-
de post ejerandele 
Hvis stiftelsen af et selskab foretages ved indskud af en bestemmende post ejeran-
dele, er det ikke længere et krav, jf. SEL § 36, stk. 3, at vurderingsberetningen in-
deholder en åbningsbalance. Der skal dog fortsat udarbejdes en vurderingsberet-
ning. Det gælder tilsvarende kapitalforhøjelse ved apportindskud af en bestem-
mende post ejerandele. Ændringen omfatter således alene de situationer, hvor der 
fx indskydes 60% aktier eller anparter i en anden virksomhed. 
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Det skal imidlertid bemærkes, at der stadig stilles krav til udarbejdelse af en åb-
ningsbalance, når stiftelsen sker ved indskydelse af en bestående virksomhed fx i 
forbindelse med apportindskud af en aktivitet. 

Mulighed for indskud af ejerandele i anden virksomhed 
med regnskabsmæssig virkning bagud i tid 
Fremadrettet er det muligt, jf. SEL § 40, stk. 6, at tillægge stiftelsen af en virksom-
hed regnskabsmæssig virkning fra første dag i indeværende regnskabsår i den virk-
somhed, der indskydes, ved indskud af en bestemmende post ejerandele i en anden 
virksomhed end et kapitalselskab. Hidtil har det alene været muligt, hvis der blev 
indskudt en bestemmende post kapitalandele i et kapitalselskab, dvs. A/S, ApS, 
P/S og IVS. 

Det betyder, at det er muligt at tillægge stiftelse af en virksomhed regnskabsmæs-
sig virkning tilbage i tid, hvis stiftelsen sker ved indskud af ejerandele i eksempel-
vis et I/S eller K/S. 

Indløsning af minoritetsandele 
Med ændringer til selskabslovens §§ 70-72 fremrykkes tidspunktet for, hvornår 
minoritetsejere ophører med at være kapitalejere. 

Minoritetsaktionæren har stadig 4 uger til at overføre kapitalandelene, men hvis 
fristen overskrides, ophører minoritetens status som kapitalejer på det tidspunkt 
efter udløbet af 4 ugers fristen, hvor den indløsende kapitalejer deponerer et beløb 
svarende til købesummen.  

Det betyder, at den forlængede 3-måneders frist, som tidligere trådte i kraft ved 
fristens overskridelse, ophæves. I den forlængede periode har minoriteten tidligere 
bibeholdt sin status som kapitalejer. 

Delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber 
SEL § 158 kræver, at beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen ved tegning af 
nye kapitalandele skal angive, hvorvidt der kan ske delvis indbetaling. 

I forlængelse heraf er det nu muligt ifølge SEL § 174, jf. § 33, at anpartsselskaber 
kan foretage delvis indbetaling af en eventuel overkurs i samme forhold som den 
indbetalte andel af selskabskapitalen. Det betyder, at en større andel af et kontant 
indskud i et selskab kan finansieres af selskabet.  

Ikke indbetalt overkurs skal behandles og klassificeres efter eksisterende betingel-
ser for ikke-indbetalt virksomhedskapital, jf. ÅRL § 35 b. Dvs. virksomheden skal 
vælge enten at indregne kapitalen brutto eller netto. Læs mere herom i PwCs Regn-
skabshåndbog 2015, afsnit 2.1. Stiftelse af et selskab. 

Samtidig er der foretaget en ændring i skemakrave til årsrapporterne, hvor ikke 
indbetalt kapital skal klassificeres under ”Krav på indbetaling af virksomhedskapi-
tal og overkurs”. 
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Kreditors anmeldelsesperiode ved national fusion, græn-
seoverskridende fusion, spaltning og grænseoverskriden-
de spaltning 
I en fusion, hvor kreditorerne ikke er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, eller hvis 
der ikke er udarbejdet en vurderingsberetning om kreditorerne stilling, kan eksi-
sterende kreditorer anmelde deres fordringer til selskabet senest 4 uger efter of-
fentliggørelsen i Erhvervsstyrelsen, jf. SEL § 243, stk. 1. Tidligere har kravet skulle 
være anmeldt senest 4 uger efter fusionens beslutning. 

Derved skal kreditorerne anmelde sig inden fusionen endeligt besluttes og gen-
nemføres. 

Som konsekvens heraf blev § 243, stk. 6 ophævet, hvorfor anmeldelse af fusionens 
gennemførelse tidligst kan registreres, når kreditorernes anmeldelseskrav er udlø-
bet i henhold til de nye frister, medmindre vurderingsmændene erklærer, at kredi-
torerne er tilstrækkeligt sikrede. I så fald kan beslutning om fusionens gennemfør-
sel træffes umiddelbart efter offentliggørelsen. 

Præcis samme ændring foretages for kreditorernes retsstilling ved grænseoverskri-
dende fusion, national spaltning og grænseoverskridende spaltning af virksomhe-
der. 

Omdannelse af andelsselskab 
Ved omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab er det ikke længere et krav, 
at der udarbejdes en omdannelsesplan, hvis alle andelshaverne er enige herom, jf. 
SEL § 326. 

Fravælges omdannelsesplanen, skal ledelsen på generalforsamlingen oplyse om 
væsentlige begivenheder herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, 
der er indtruffet efter seneste balancedag. 

Ligeledes er der stadig krav om, jf. SEL § 335, at der skal tages stilling til andelssel-
skabets navn og eventuelle binavne, vederlaget for andelene i det omdannede an-
delsselskab, tidspunktet, fra hvilke de aktier, der eventuelt ydes som vederlag, gi-
ver ret til udbytte samt udformning af selskabets vedtægter. 

De ændringer, der er beskrevet ovenfor under kreditorernes anmeldelsesperiode, 
træder ligeledes i kraft ved omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab, jf. 
SEL § 332. 

Hvis omdannelsesplanen fravælges efter SEL § 333, skal det meddeles Erhvervs-
styrelsen med angivelse af andelsselskabets navn og cvr-nummer. Udarbejdes der 
en vurderingsberetning, hvor det konkluderes, at kreditorerne er tilstrækkeligt 
sikret, er det således muligt at gennemføre en omdannelse straks, eftersom Er-
hvervsstyrelsens oplysningskrav ved udarbejdelse af en omdannelsesplan ikke skal 
iagttages. 

Ved endelig beslutning om omdannelsen skal kreditorernes anmeldelseskrav lige-
ledes iagttages, jf. SEL § 335. 

3 
 



 

 

Ikrafttrædelse 
Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. marts 2015. Ændringerne til årsregnskabslo-
vens § 74 kan derfor anvendes, såfremt årsrapporten godkendes af ledelsen efter 
denne dato, dvs. at bestemmelsen kan anvendes allerede for 2014-årsrapporten, 
såfremt den først aflægges efter 15. marts 2015. Ændringerne til selskabsloven kan 
benyttes, såfremt pligten efter selskabsloven først skulle være iagttaget efter be-
kendtgørelsens er trådt i kraft.  
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