
Fem gode råd om årsregnskab og erklæring
Et troværdigt regnskab betyder alt for din forretning



Mange kan selv indberette skat uden at have et 
årsregnskab. Men prisen for at begå fejl i  
processen er høj, og langt de fleste snyder  
enten sig selv eller skattevæsenet.

En erklæring til årsregnskabet tilfører regn-
skabet troværdighed over for banker, inve-
storer, leverandører og kunder. Erklæringen 
er det slutprodukt, som en revisor udarbej-
der i forbindelse med årsregnskabet.  

Derfor har du sikkerhed for, at årsregnskab 
og skatteberegning er korrekt, at du ikke 
overtræder lovgivningen, og at du bliver 
gjort opmærksom på eventuelle  
uregelmæssigheder i regnskabet.

Erklæringen afslører optimerings- 
muligheder
Udover at skabe troværdighed om din for-
retning og dit årsregnskab kan erklæringen 
afdække, om virksomheden har brug for 
særlig rådgivning inden for et område. 

Måske vurderer din revisor, at dine forsik-
ringer er for omkostningstunge, at bankren-
ten er for høj, eller at indehaveraflønning 
kan optimeres? Alt det får du hjælp til med 
en revisorgennemgang af dit regnskab. 

De fire erklæringer
Vil du have sikkerhed for, at regnskabet 
overholder lovgivningen, at fejl og mangler 
i regnskabstallene bliver fanget, at dit navn 
og din virksomhed har troværdighed hos 
Skat, leverandører og kunder, og at din 

kreditværdighed øges over for bank og 
investorer? 
 
Der findes fire forskellige erklæringer, og jo 
tungere erklæring, jo højere sikkerhed for 
dig og din virksomhed.

1.   Revision. Den bedst dækkende 
erklæring, hvor revisor kontrollerer 
væsentlige informationer, vurderer 
risici, forstår virksomheden og 
dens omgivelser og forholder sig 
til virksomhedens ledelsessansvar 
i tilfælde af uregelmæssigheder og 
lovovertrædelse. 

2.   Udvidet gennemgang. Begrænset 
sikkerhed som review, men med 
oplysninger fra personbog, tingbog, 
bilbog, advokatbreve, Skat og 
bankinformationer. 

3.   Review eller gennemgang. Konklusion 
fra  revisor med begrænset sikkerhed. 
Kontrol af væsentlige oplysninger. 

4.   Assistanceerklæring. En erklæring 
uden sikkerhed. Her får virksomheder 
hjælp til at opstille årsregnskabet.

Vidste du, at …
… syv ud af 10 revisorer finder væsent-
lige fejl i virksomheders regnskabsma-
teriale? 
 
… reviderede virksomheder scorer bed-
re? En undersøgelse fra FSR – danske 
revisorer viser, at reviderede virk-
somheder i gennemsnit får en bedre 
kreditrating end de virksomheder, der 
fravælger revisionen. Kreditratingen 
har betydning for, hvor meget man kan 
låne og til hvilken pris
Kilde: FSR – danske revisorer



Hvad kan Deloitte hjælpe dig med?
Deloitte er lokalt forankret i mange danske 
byer og yder personlig, uvildig rådgivning 
inden for alle de områder, der berører din 
virksomheds eller din private økonomi. 

Med Deloitte på sidelinjen får du en kom-
petent ressource, som leverer høj kvalitet, 
uanset hvor små eller store dine behov er 
for assistance og rådgivning. Når din virk-
somhed vokser, vokser vi med dig. Vi har et 
omfattende kompetenceapparat klar både i 
Danmark og i resten af verden, hvilket sikrer 
dig mest mulig værdi. 

Fem gode råd 

Hvad skal du konkret gøre for at sikre dig, at dit årsregnskab og skatteregnskab 
er korrekte, og at dine samarbejdspartnere og interessenter kan have tillid til 
regnskabstallene?

1.   Få en professionel til at udarbejde dit regnskab eller som minimum din 
skattepligtige indkomst, afhængigt af virksomhedens størrelse. Selvom din 
virksomhed ikke er underlagt revision, er korrekt indbetaling til Skat essentiel for din 
virksomheds økonomiske stabilitet. 

2.   Vælg den rette erklæringstype. Sørg for, at dit regnskab og dermed din virksomhed 
får den grad af troværdighed, du har behov for. 

3.   Tag dig tid. Når du holder møde med din revisor, skal du tage dig god tid til at 
fortælle ham/hende alt det, du ved. Jo mere information, du videregiver til revisoren, 
jo bedre overblik over og rådgivning om dit regnskab og din virksomhedsdrift får du.

4.   Følg de gode råd, du får af din revisor. Rådgivning skaber ikke værdi, hvis du 
arkiverer rådene og fortsætter som hidtil. Følg de gode råd du får af eksperter – og 
spørg, hvis du er i tvivl om noget. Regnskabet er dit ultimative bevis på, hvordan 
virksomheden klarer sig. 

5.    Hav altid skat i baghovedet. Sørg for at inddrage skat i de handlinger, du gør, 
fx i forbindelse med investeringer, planlægning af indehaveraflønning eller 
sambeskatning. Så ved du altid, hvad du har at gøre med. 
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