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Den 28. januar 2015 
fremsatte Erhvervs- og 
Vækstministeren et 
lovforslag til ændring af 
årsregnskabsloven 
 
Af Henrik Steffensen, Kim Tang Lassen og Thomas Ryttersgaard 

 

 
Den 28. januar 2015 stillede Erhvervsministeren et lovforslag til ændring af års-

regnskabsloven. Forslaget indeholder den største ændring af årsregnskabsloven 

siden 2001 og har især indflydelse på små virksomheder.  

Ændringerne til årsregnskabsloven skyldes primært, at EU i sommeren 2013 ved-

tog et nyt regnskabsdirektiv og sekundært et ønske om tilpasning af årsregnskabs-

loven til IFRS.  
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1 Væsentlige ændringer for små virksom-
heder i regnskabsklasse B 
Lovforslaget indeholder en række forskellige ændringer for B-virksomheder, fordi 

det nye regnskabsdirektiv implementerer en række lempelser af byrde for små 

virksomheder. Det betyder, at enkelte oplysningskrav vil bortfalde, fordi Danmark 

ikke kan indføre yderligere oplysninger for klasse B-virksomheder end indeholdt i 

regnskabsdirektivet – såkaldt maksimumharmonisering af noteoplysninger.  

Herudover indføres specielle regler for mikrovirksomheder.  
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Der vil dog også være enkelte yderligere krav til små virksomheder. Bl.a. genindfø-

res kravet om en ledelsesberetning, hvori virksomhederne skal beskrive deres væ-

sentligste aktiviteter, væsentlige ændringer i aktiviteter og virksomhedens økono-

miske forhold.  

1.1 Lempelser for mikrovirksomheder 
For mikrovirksomheder foreslås et specielt regelsæt. Mikrovirksomheder er virk-

somheder, som i to på hinanden følgende år ikke overstiger to af følgende størrel-

sesgrænser: 

 Omsætning DKK 5,4 mio. 

 Balancesum DKK 2,7 mio. 

 Gennemsnitligt antal ansatte 10. 

Derudover må en mikrovirksomhed ikke eje kapitalandele i andre virksomheder, 

ikke drive investeringsvirksomhed og ikke have rettigheder eller forpligtelser fra 

afledte finansielle instrumenter. Det er samtidig et krav, at mikrovirksomheden 

skal måle finansielle aktiver og forpligtelser og investeringsejendomme til kostpris.  

En virksomhed, som overholder disse krav, kan undlade en række oplysninger fra 

årsrapporten: 

 Oplysning om anvendt regnskabspraksis 

 Oplysning om gæld, der forfalder til betaling mere end fem år efter balanceda-
gen 

 Oplysninger om særlige poster (nyt oplysningskrav) 

 Oplysninger om gennemsnitligt antal ansatte (genindførelse af oplysningskrav). 

Mikrovirksomheder skal fortsat udarbejde en årsrapport, som indeholder ledelses-

påtegning (medmindre der kun er ét ledelsesmedlem), ledelsesberetning, resultat-

opgørelse og balance. Årsrapporten skal fortsat indberettes til Erhvervsstyrelsen. 

Mikrovirksomheder skal med undtagelse af ovennævnte begrænsning ved måling 

af finansielle aktiver og forpligtelser samt investeringsejendomme følge de almin-

delige regler for indregning og måling i regnskabsklasse B. 

Såfremt virksomheden anvender reglerne for mikrovirksomheder helt eller delvist, 

skal dette oplyses i noterne, herunder at undtagelserne er anvendt. 

1.2 Forhøjelse af størrelsesgrænser 
I lovforslaget lægges op til en forhøjelse af størrelsesgrænserne, hvor der anvendes 

de maksimale størrelsesgrænser i regnskabsdirektiverne. Det betyder for klasse B-

virksomheder og C-mellemvirksomheder, at størrelsesgrænserne for omsætning og 

balancesum forhøjes, men gennemsnitligt antal ansatte holdes konstant.  

DKK mio. Klasse B Klasse C mellem Små koncerner 

 Nuværende Ny Nuværende Ny Nuværende Ny 
Omsætning 72 89 286 313 72 89 
Balancesum 36 44 143 156 36 44 
Gns. antal 
ansatte 

50 50 250 250 50 50 
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Forøgelsen af størrelsesgrænserne vil betyde, at flere virksomheder kan aflægge 

årsrapport som klasse B-virksomhed, ligesom flere koncerner kan undlade at ud-

arbejde koncernregnskab.  

Der foretages også ændringer til, hvordan størrelsesgrænserne skal opgøres. Det 

skyldes, at en række holdingvirksomheder og investeringsvirksomheder hidtil har 

kunnet aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B, idet deres indtægter ikke har 

været omfattet af definitionen på nettoomsætning i årsregnskabsloven. De har 

derfor ikke overskredet to af størrelsesgrænserne.  

Fremadrettet skal indtægter fra investeringsvirksomhed og finansielle indtægter 

medregnes ved opgørelsen af nettoomsætningen til brug for fastlæggelse af størrel-

sesgrænserne, såfremt indtægter fra investeringsvirksomhed og finansielle indtæg-

ter overstiger virksomhedens nettoomsætning. Finansielle indtægter omfatter po-

sitive værdireguleringer af finansielle aktiver samt gevinster ved realisation heraf, 

renter, udbytter og andre indtægter knyttet til aktiverne. Der må ikke ske modreg-

ning af positive og negative værdireguleringer af forskellige aktiver. Det betyder 

eksempelvis, at en virksomhed med tab fra dattervirksomheder A og indtægter fra 

dattervirksomhed B skal medtage indtægten fra dattervirksomhed B i beregnings-

grundlaget uden at modregne tabet fra dattervirksomhed A. 

Har en virksomhed valgt at måle kapitalandele i dattervirksomheder til kostpris, 

skal modtaget udbytte herfra indgå i beregningen. Har virksomheden derimod 

valgt at måle kapitalinteresser i dattervirksomheder til indre værdi, skal årets posi-

tive værdireguleringer herfra indgå i beregningsgrundlaget. Det vil betyde, at flere 

virksomheder skal aflægge årsrapport efter en højere regnskabsklasse, idet de for-

modentlig vil overskride størrelsesgrænsen for både nettoomsætning og balance-

sum.  

Virksomhedens indtægter kan i resultatopgørelsen præsenteres som hidtil. Det er 

kun ved opgørelse af nettoomsætningen til brug for fastlæggelse af regnskabsklas-

sen, at nettoomsætningen skal opgøres anderledes end hidtil.  

1.3 Særligt for investeringsvirksomheder 
Årsregnskabslovens bestemmelse for investeringsvirksomheder har ud over inve-

steringsejendomme også omfattet andre investeringsaktiver, fx kapitalandele. Be-

stemmelsen ændres, således at den alene kan anvendes på investeringsejendomme. 

Til gengæld vil det ikke være et krav, at investering er virksomhedens hovedaktivi-

tet. Ændringen betyder også, at det ikke længere vil være muligt at måle de tilknyt-

tede gældsforpligtelser til dagsværdi.  

1.4 Særligt om immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver har hidtil maksimalt kunne afskrives over 20 år. Dette 

maksimalkrav ophæves, hvorfor immaterielle anlægsaktiver fremover skal afskri-

ves ligesom materielle anlægsaktiver over brugstiden. Samtidig ophæves kravet om 

oplysning af en begrundelse, hvis afskrivningsperioden overstiger fem år. Der ind-

føres dog et krav om, at brugstiden for goodwill altid skal beskrives og begrundes. 

Samtidig præciseres det i loven, at en nedskrivning af goodwill aldrig kan tilbagefø-

res, hvorimod en nedskrivning på andre anlægsaktiver skal tilbageføres.   

1.5 Indregning af hensættelse til omstrukturering 
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Indregningskriterierne for hensættelser til omstrukturering tilpasses IFRS. Det 

betyder, at en omstruktureringshensættelse skal indregnes på et senere tidspunkt 

end under de nuværende regler. I dag kan en omstruktureringshensættelse indreg-

nes, når den er besluttet, og der foreligger en overordnet plan. Fremadrettet stilles 

der krav om, at omstruktureringen skal være besluttet, der er udarbejdet en detal-

jeret plan, og processen med at gennemføre omstruktureringen er påbegyndt. Alt 

andet lige vil ændringen betyde, at virksomhederne kan indregne færre omstruktu-

reringshensættelser på balancedagen. Det vil ligeledes betyde, at der kan indregnes 

færre omstruktureringshensættelser i en virksomhedsovertagelse, idet det vil være 

stort set umuligt at indregne en omstruktureringshensættelse vedrørende den 

overtagne virksomhed, fordi der ikke eksisterer en forpligtelse på overtagelsesda-

gen. 

1.6 Oplysningskrav for B-virksomheder, som bortfalder 
Som følge af regnskabsdirektivets krav om maksimumharmonisering kan Danmark 

ikke indføre yderligere oplysningskrav end medtaget i regnskabsdirektivet. Det 

betyder, at en række oplysningskrav i regnskabsklasse B ophæves. Oplysningskra-

vene flyttes dog i stort omfang til regnskabsklasse C, som derfor fortsat skal over-

holde disse. Bl.a. følgende oplysningskrav ophæves: 

Paragraf i 
ÅRL 

Nuværende oplysningskrav for regnskabsklasse B, som 
ophæves 

56 Egenkapitalopgørelse eller note med bevægelser på egenkapitalen 
64 Særskilte oplysninger om sikkerhedsstillelser 
64 Særskilte oplysninger om eventualforpligtelser 
71 Hvis virksomheden indgår i flere overliggende koncernregnskaber 

skal der ikke længere oplyses om moderselskab i den største kon-
cern hvori virksomheden indgår som datterselskab. Der skal heller 
ikke længere oplyses om hvor overliggende modervirksomheders 
koncernregnskaber kan rekvireres 

72 Oplysninger om dattervirksomheder og associerede virksomheder 
73 Oplysninger om tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for 

ledelsen, modervirksomheder eller disses nærtstående parter 
75 Specifikation af selskabskapitalen 
76 Egne kapitalandele – flyttes til ledelsesberetningen 

1.7 Nye oplysningskrav 
Der indføres for B-virksomheder enkelte nye oplysningskrav. 

Paragraf i 
ÅRL 

Nyt oplysningskrav for regnskabsklasse B 

 Ledelsesberetningen 
76 a Krav om ledelsesberetning, der beskriver virksomhedens væsentlig-

ste aktiviteter og eventuelle ændringer i aktiviteter og økonomiske 
forhold 

77 Oplysninger om egne kapitalandele, såfremt virksomheden besidder 
sådanne (flyttet fra noterne) 

 Noterne 
53 Oplysning om værdiansættelsesmodeller og teknikker for aktiver og 

forpligtelser, der måles til dagsværdi (fx investeringsejendomme og 
unoterede kapitalandele) 

53 Anvendt praksis for virksomhedssammenslutninger 
58 Specifikation af ”Reserve for opskrivninger” når virksomheden har 

opskrevet aktiver til dagsværdi efter ÅRL § 41 
58 a Centrale forudsætninger anvendt ved fastsættelsen af dagsværdi for 

aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi 
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58 b Oplysning om omfang og karakter af afledte finansielle instrumen-
ter, herunder væsentlige betingelser 

67 a Oplysninger om særlige poster 
68 Oplysninger om gennemsnitlige antal medarbejdere (flyttes fra § 98 

a) 
 

2 Væsentlige ændringer for virksomheder i 
regnskabsklasse C 
Der foretages enkelte ændringer for virksomheder i regnskabsklasse C, herunder 

lempelser for dattervirksomheder og videreførelse af en række af de ophævede 

oplysningskrav fra regnskabsklasse B. Samtidig forhøjes størrelsesgrænserne for 

mellemstore virksomheder i klasse C, jf. afsnit 1.2 ovenfor. 

2.1 Lempelser for dattervirksomheder 
Dattervirksomheder i regnskabsklasse C mellem får mulighed for at aflægge års-

rapport efter regnskabsklasse B såfremt visse betingelser overholdes: 

 Dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregn-
skab  

 Modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land 

 Koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven eller regnskabsdirekti-
vet og er revideret og offentliggjort 

 Alle virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden 

 Modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens 
eksisterende forpligtelser og forpligtelser, der opstår i perioden, indtil datter-
virksomheden har indsendt en årsrapport, hvor undtagelsen ikke er anvendt 

 Det oplyses både i dattervirksomhedens årsrapport og i koncernregnskabet, at 
dattervirksomheden har aflagt årsrapport under denne undtagelse.  

Det vil betyde, at dattervirksomhederne kan følge lempeligere krav til oplysninger, 

men også for indregning og måling. 

En anvendelse af bestemmelsen betyder ligeledes, at dattervirksomhederne får 

mulighed for at vælge udvidet gennemgang i stedet for revision af årsrapporten. 

2.2 Nye præsentationskrav 
Virksomheder i regnskabsklasse C skal præsentere ophørende aktiviteter på en 

særskilt post i resultatopgørelsen og balancen, samt specificere posten i noterne. 

Dette svarer til præsentationen af ophørende aktiviteter i IFRS 5. 

Hvis virksomheden indregner udviklingsprojekter i balancen, stilles et nyt krav om 

binding af en reserve under egenkapitalen, som svarer til de aktiverede omkostnin-

ger. Reserven kan reduceres med afskrivninger foretaget på udviklingsprojekterne 

og vil derfor som udgangspunkt være lig den regnskabsmæssige værdi af de aktive-

rede udviklingsprojekter. Der indføres en overgangsbestemmelse på bindingskra-

vet således virksomheder, der i dag har indregnet udviklingsomkostninger alene 

skal binde de fremtidige udviklingsomkostninger. 

2.3 Nye oplysningskrav 
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Når en klasse C-virksomhed enten har indregnet udskudte skatteaktiver eller ud-

viklingsomkostninger i balancen, skal der gives oplysninger om de forudsætninger, 

der ligger til grund for indregningen.  

Herudover ændres kravet om oplysninger om transaktioner med nærtstående par-

ter fra alene at gælde for transaktioner, der ikke er indgået på markedsmæssige 

vilkår, til at virksomheden i stedet kan vælge at oplyse om alle transaktioner med 

nærtstående parter. Det betyder, at virksomhederne kommer til at oplyse om flere 

transaktioner. Til gengæld slipper virksomheden for at dokumentere, hvorvidt alle 

transaktioner er indgået på markedsmæssige vilkår, hvilket i praksis har vist sig at 

være byrdefuldt for virksomhederne at opfylde. 

Redegørelsen for samfundsansvar for store virksomheder i klasse C og virksomhe-

der i klasse D bliver udvidet, således den også skal omfatte virksomhedens forret-

ningsmodel og væsentlige risici. Derudover udvides kravene, så oplysningerne om 

samfundsansvar skal afgives for hvert af områderne menneskerettigheder, sociale 

forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption. Har virk-

somheden ikke politikker på hvert af områderne, skal dette oplyses sammen med 

grundene hertil. Denne udvidelse af redegørelsen skyldes vedtagelsen af et nyt EU-

direktiv men får først ikrafttræden for regnskabsår, der begynder den 1. januar 

2018 eller senere. For virksomheder med mere end 500 medarbejdere er ikraft-

træden regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. 

Endvidere indføres såkaldt land-for-land-rapportering om betalinger til offentlige 

myndigheder. Dette krav gælder alene for store klasse C-virksomheder med aktivi-

tet inden for efterforskning eller udvinding af naturressourcer samt skovning af 

primærskov. Børsnoterede virksomheder inden for de pågældende brancher skal 

ligeledes rapportere herom.  

Der foretages også en udvidelse af oplysningskravet om konvertible gældsbreve, 

som fremover kommer til at omfatte tilsvarende rettigheder udstedt af virksomhe-

den, som kan medføre afgang af eksisterende eller udstedelse af nye kapitalandele. 

Det betyder, at oplysningskravet også kommer til at omfatte fx udstedelse af war-

rants eller andre ordninger med aktiebaseret vederlæggelse, som er egenkapitalba-

serede. Dette er en væsentlig udvidelse af oplysningskravet i forhold til i dag, hvor 

der alene skal oplyses om warrantordninger, såfremt de er indgået med selskabets 

ledelse.  

Paragraf i 
ÅRL 

Nuværende oplysningskrav som flyttes fra klasse B 

86 a Egenkapitalopgørelse 
87 a Specifikation af virksomhedskapital 
94 b Oplysninger om eventualforpligtelser skal gives særskilt for kauti-

ons- og garantiforpligtelser, leasing samt andre eventualforpligtel-
ser, som ikke er indregnet i balancen 

97 a Oplysninger om dattervirksomheder, associerede virksomheder, 
interessentskaber og kommanditselskaber 

97 b Oplysninger om modervirksomhed i største henholdsvis mindste 
koncern hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed 

 

Paragraf i 
ÅRL 

Nyt oplysningskrav 

 Ledelsesberetningen 
99 c Land for land oplysninger om betalte skatter til myndigheder i de 
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lande hvor virksomheden har aktiviteter. Gælder følgende brancher: 
Efterforskning, prospektering, udvikling og udvinding af mineral-, 
olie- og naturgasforekomster mv. eller skovning af primærskove 

101 Store virksomheder kan undlade tilpasning af sammenligningstal i 5 
års hoved-/nøgletal ved ændring af praksis 

 Noterne 
88 a Særlige forudsætninger, der ligger til grund for indregningen af 

udskudte skatteaktiver og udviklingsprojekter 
88 b For finansielle anlægsaktiver, hvor dagsværdien er lavere end kost-

prisen skal oplyses årsagen til der ikke er foretaget nedskrivning til 
den lavere dagsværdi samt dagsværdien og dokumentationen, som 
ligger til grund for den manglende nedskrivning 

93 Oplysningskravet omfatter udover konvertible gældsbreve også 
fremover præferenceaktier, optioner og warrants samt lignende 
instrumenter 

93 a Krav om specifikation af udskudt skat 
96 Specifikation af nettoomsætning på aktiviteter og geografiske mar-

keder, som afviger betydeligt 
 

3 Andre ændringer 
I lighed med forhøjelsen af størrelsesgrænserne for klasse B-virksomheder foreta-

ges forhøjelse af størrelsesgrænserne for små koncerner, jf. afsnit 1.2. Samtidig 

ændres metoden til at opgøre størrelsesgrænserne for små koncerner, således at 

der fremover er to muligheder: 

 Der foretages eliminering i forbindelse med opgørelse af nettoomsætning og 
balancesum 

 Der foretages ikke eliminering i forbindelse med opgørelse af størrelsesgræn-
serne, men til gengæld fortages en forhøjelse af størrelsesgrænsen for nettoom-
sætning og balancesum med 20 %. 

For koncernregnskaber foretages herudover en ændring vedrørende minoritetsin-

teresser, som ikke længere er en selvstændig kategori under passiver men derimod 

en del af egenkapitalen. Det betyder ligeledes, at minoriteternes andel af resultatet 

ikke skal fratrækkes årets resultat i resultatopgørelsen men fordeles i resultatdi-

sponeringen.  

Som følge af tilpasningen til IFRS vil der også komme ændringer til, hvordan virk-

somhedssammenslutninger skal behandles under årsregnskabsloven. Erhvervssty-

relsen vil udsende en vejledning om, hvilke af bestemmelserne i IFRS 3, der er 

relevante at anvende under årsregnskabsloven. Det betyder ikke, at IFRS 3 skal 

anvendes fuldt ud under årsregnskabsloven, men at vi må forvente, der vil komme 

tilpasninger og dermed ændringer til den måde, virksomhedssammenslutninger 

indregnes på i dag. Derudover vil sammenlægningsmetoden fortsat kunne anven-

des på koncerninterne virksomhedssammenlægninger. I den forbindelse indføres 

dog mulighed for, at sammenlægningsmetoden kan anvendes på overtagelsesda-

gen, hvilket medfører, at der ikke skal korrigeres tal forud for overtagelsesdagen, 

herunder sammenligningstal. 

4 Ikrafttræden 
Loven forventes at blive vedtaget i Folketinget inden sommeren 2015 og få ikraft-

træden for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. 
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For virksomheder i klasse C og D med mindre end 500 ansatte træder reglerne om 

ændring til redegørelsen for samfundsvar dog først i kraft for regnskabsår, der 

begynder den 1. januar 2018 eller senere. Indtil da finder den hidtil gældende § 99 

a anvendelse for disse virksomheder, idet redegørelsen i henhold til § 99 a, stk. 3, 

for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere, dog skal suppleres 

med oplysninger om politikker for miljøforhold, hvis virksomheden har politikker 

for miljøforhold. Har virksomheden ikke sådanne politikker, skal dette oplyses i 

ledelsesberetningen. 

Der lægges i lovforslaget op til, at førtidig implementering vil være muligt, hvis 

virksomhederne har et ønske om at anvende lempelserne tidligere.  

  


