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Væsentlige ændringer
i årsregnskabsloven
– set i SMV perspektiv
Folketinget har netop vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven, der er den største revision af loven siden 2001
og indeholder mange væsentlige ændringer. Så der er væsentligt nyt for alle virksomhedsstørrelser og der er åbnet
mulighed for implementering allerede for regnskabsåret
2015, mens den obligatoriske anvendelse gælder for 2016.
For de små og mellemstore virksomheder har formålet
været (a) en lettelse af de administrative byrder for virksomhederne, (b) implementering af EU’s regnskabsdirektiv og (c) en fortsat gradvis tilpasning til IFRS.
Der indføres ganske markante ændringer til ”byggeklodsmodellen”, der jo regulerer omfanget af regnskabsbestemmelser og –krav, som den enkelte virksomhed er underlagt:
•

”Mikrovirksomheder” indføres som begreb og bliver
den mindste regnskabsklasse. Disse virksomheder
får mulighed for at aflægge forenklede årsrapporter

•

Beløbsgrænserne for klasse B og C (mellem) virksomheder hæves, samtidig med at visse oplysningskrav
ophæves, men der indføres til gengæld visse andre
(harmonisering med EU)

•

Erhvervsstyrelsen er gået ”all in” og har forhøjet beløbsgrænserne til max. set i forhold til de muligheder EU direktivet giver og de øvre grænser i den nye model ser således
ud:
Klasse

Omsætning
(Mio. kr.)

Antal
ansatte

Balancesum
(Mio. kr.)

Mikro

5,4

10

2,7

B

89

50

44

C (mellem)

313

250

156

Kriteriet for placering i regnskabsklasse er fortsat, at virksomheden i to på hinanden følgende år ikke overstiger to
af beløbsgrænserne. Der er ændret på beregningsmetoden
af grænsen for nettoomsætning ift. investerings- og holdingselskaber, som jo normalt ikke har nettoomsætning i
gængs forstand, men derimod finansielle indtægter. Disse
indtægter skal nu i visse tilfælde tillægges beregningen i
forhold til kriteriet ovenfor.
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Dattervirksomheder får i visse tilfælde mulighed for
at anvender reglerne i den lavere klasse, dvs. klasse B
kan anvende Mikro, og klasse C kan anvende B.
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Mikrovirksomheder vil – populært sagt – kunne aflægge
meget simple regnskaber og f.eks. udelade beskrivelse af
anvendt regnskabspraksis og forskellige noteoplysninger.
Det bliver spændende at følge udviklingen i anvendelsen
heraf, idet regnskabslæser vil skulle gætte sig til, hvilken
praksis der er anvendt f.eks. for indregning af omsætning,
levetider på anlægsaktiver osv. Banker, leverandører og
kunder vil nok i konkrete tilfælde efterspørge mere end det.
Reglerne for mikrovirksomheder vil ikke kunne anvendes
af holdingselskaber, investeringsselskaber eller virksomheder der anvender finansielle instrumenter, herunder valutaterminsforretninger.
Erhvervsstyrelsen forventer, at ca. 1.000 klasse C-virksomheder rykker til klasse B og at over 300 virksomheder rykker fra C-stor til C-mellem.
Indholdsmæssigt er der ligeledes sket mange ændringer
i regnskabsbestemmelserne, også på tværs af klasserne.

For SMV-segmentet er de væsentligste
ændringer umiddelbart:
• For investeringsvirksomheder (ejendomme) er
kravet om ”hovedaktivitet” i §38 udgået for at kunne
anvende muligheden for indregning af ejendommen
til dagsværdi. Til gengæld begrænses anvendelsen
af §38 til alene at omfatte investeringsejendomme.
Derfor medfører ændringen i §38, at f.eks.
kapitalfonde og ventureselskaber ikke fremover
kan indregne deres investeringer til dagsværdi med
værdiregulering over resultatopgørelsen.
•

Muligheden for opskrivning af varebeholdning
til genanskaffelsesværdi eller opskrive andre
omsætningsaktiver bortfalder.

•

For immaterielle anlægsaktiver ophæves grænsen
for afskrivningsperiode, der hidtil var 20 år. Hvis
brugstiden ikke kan skønnes pålideligt, antages den
at være 10 år, men der kan altså nu godt tænkes
afskrivningsperioder langt ud over de 20 år.

Du kan fremover læse mere om den
ændrede årsregnskabslov på www.redmark.dk
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