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Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens orientering om praksis for vurdering af 

regnskabsmæssig væsentlighed i regnskabskontrollen 

 

Finanstilsynet (FT) og Erhvervsstyrelsen (ERST) har udsendt en orientering om deres praksis for 

vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed, når de udfører regnskabskontrol af års- og delårsrapporter 

for børsnoterede virksomheder og virksomheder under Finanstilsynets tilsyn, der ikke anvender 

årsregnskabsloven. Orienteringen afløser det tidligere Fondsråds notat fra 2008 om samme emne. 

 

FT og ERST fortolker de danske regler om væsentlighed i overensstemmelse med de mere omfattende 

bestemmelser om væsentlighed i IFRS. Orienteringen er derfor også relevant for virksomheder, der 

aflægger årsrapport efter de danske regler1. 

 

Orienteringen indeholder først en gennemgang af udvalgte bestemmelser om regnskabsmæssig 

væsentlighed i IFRS’s begrebsramme og standarder. Dernæst behandles udvalgte afsnit i IASB’s 

Practice Statement om væsentlighed. Herefter behandles væsentlighed i de danske regler. Endelig bliver 

FT’s og ERST’s overvejelser og praksis om regnskabsmæssig væsentlighed behandlet mere konkret i 

en række regnskabsmæssige sammenhænge. 

 

Budskaberne i orienteringen, som efter Deloittes opfattelse ikke adskiller sig væsentligt fra det tidligere 

Fondsrådsnotat fra 2008, er opsummeret nedenfor. 

 

 Definitionen af væsentlighed i IFRS’ Conceptual Framework for Financial Reporting afsnit 2.11 

udgør sammen med IAS 1:7, IAS 1:31 og IAS 8:8 grundlaget. Herudover henviser orienteringen til 

IFRS Practice Statement 2 - Making Materiality Judgements og dens fire trin i processen med 

vurdering af væsentlighed som en praktisk vejledning.  

 Regnskabsinformation betragtes som væsentlig, hvis fejl i informationen, udeladelser eller sløring 

af den pågældende information med rimelighed kan forventes at påvirke en primær 

regnskabsbrugers beslutninger. Definitionen betyder, at væsentlighed altid skal vurderes konkret ud 

fra de specifikke forhold i den enkelte sag og ud fra regnskabet som helhed. 

 Mindst tre faktorer indgår derfor ved fastsættelsen af væsentlighed: 1) regnskabspostens/-

oplysningens beløbsmæssige størrelse, 2) regnskabspostens/-oplysningens art/karakter og 3) de 

faktiske forhold, som informationen eller udeladelsen af informationen indgår i. 

 Væsentlighedsbegrebet betyder, at en virksomhed kan undlade at opfylde et oplysningskrav i en 

standard eller et fortolkningsbidrag, hvis informationen ikke er væsentlig. 

 Regnskabsaflægger skal udarbejde regnskabet, så det fremstår forståeligt uden sløring af væsentlig 

information. 

                                                      
1 ÅRL § 13, stk. 1, nr. 3, lov om finansiel virksomhed § 188, stk. 1, nr. 3, lov om investeringsforeninger § 68, stk. 1, nr. 3 og i 

bekendtgørelse om generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde § 6, nr. 3, hvoraf 

fremgår: ”Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere 

ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.” 
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Under overskriften Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens overvejelser og praksis om væsentlighed 

omtales indledningsvis, at krav i regnskabsstandarderne og de danske regler er udtryk for, at 

standardsætter/lovgiver som udgangspunkt betragter opfyldelsen af det pågældende krav som relevant 

for regnskabsbrugeren. Aflæggeren af et regnskab skal derfor følge note- eller præsentationskrav, 

medmindre udeladelse af en oplysning eller undladelse af at anvende et bestemt indregnings- eller 

målingskrav ikke er væsentlig for regnskabsbrugerens beslutning. I det tilfælde er det en uvæsentlig 

afvigelse fra regnskabsstandarderne/-reglerne ikke at opfylde kravet. I modsat fald er det en væsentlig 

afvigelse, hvis et krav, der anses for væsentligt i henhold til begrebsrammens/reglernes definition af 

væsentlighed, ikke er opfyldt.  

 

Det betyder, at hvis en afvigelse vurderes som uvæsentlig, er det i overensstemmelse med 

regnskabsstandarderne/-reglerne ikke at følge et konkret krav. FT og ERST benytter derfor i sine 

afgørelser om regnskabskontrol begreberne fejl (væsentlig afvigelse) henholdsvis uvæsentlige 

afvigelser.  

 

Afvigelse fra regnskabsstandarderne/-reglerne kan alene finde sted, hvis virksomheden kan 

sandsynliggøre, at afvigelsen er uvæsentlig for regnskabsbrugeren. Behovet for at dokumentere denne 

sandsynliggørelse er størst, jo tættere forholdet kommer på at være væsentligt, og omvendt mindre, hvis 

afvigelserne er så ubetydelige, at de helt åbenlyst er uvæsentlige. Det er aldrig tilstrækkeligt for 

virksomheden at antage, at et forhold er uvæsentligt. Den skal kunne argumentere for det.  

 

Orienteringen behandler herefter forskellige eksempler på afvigelser og de forhold, der har betydning 

for vurderingen af, om der er tale om uvæsentlige afvigelser eller fejl. Vurderingen af væsentlighed er 

betinget af de konkrete forhold og regnskabet som helhed og sker på baggrund af enten kvantitative eller 

kvalitative faktorer – eller en kombination af disse.  

 
Forhold Budskab/eksempler på forhold, der som udgangspunkt vil blive betragtet som fejl 

Anvendelse af forkert 

regelsæt. 
 Anvendt ÅRL, hvor virksomheden skulle have fulgt IFRS.  

 Anvendelse af en forkert regnskabsklasse. 

Årsrapportens 

bestanddele. 
 Manglende bestanddel, medmindre det er helt åbenlyst, hvordan sammenhængen i 

årsrapporten er. 

Indregning, måling og 

klassifikation. 
 Forkert klassifikation af et væsentligt aktiv eller passiv i balancen. 

 Det vil efter de konkrete omstændigheder være en fejl, hvis der er tale om en forkert 

præsentation, hvor fx en væsentlig post flyttes længere ned i resultatopgørelsen for ikke at 

indgå i mellemtotaler på et højere niveau.  

 Anvendelse af forkert betegnelse for en væsentlig resultatpost, fx ”ekstraordinære 

omkostninger” eller ”ekstraordinære indtægter” i resultatopgørelsen.  

 En agentvirksomhed indregner bruttoomsætningen i stedet for agentprovisionen i 

resultatposten ”nettoomsætning”, når disse udgør væsentligt forskellige beløb.  

Summen af uvæsentlige 

afvigelser. 
 En række afvigelser, der hver for sig kan betragtes som uvæsentlige afvigelser, kan 

tilsammen betyde, at regnskabet ud fra en samlet væsentlighedsvurdering er fejlbehæftet. 

Oplysningskrav.  FT/ERST har valgt at inddele noteoplysninger i en række typer, hvilket IFRS ikke gør. 

Typeinddelingen er valgt med henblik på at operationalisere vurderingen af væsentlighed, 

når der udføreres regnskabskontrol. Se mere herom nedenfor. 
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Herefter oplister orienteringen en række eksempler baseret på typeinddelingen: 

 
Typeinddeling Budskab/eksempler på forhold, der som udgangspunkt vil blive betragtet som fejl 

Anvendt 

regnskabspraksis. 
 Det er nødvendigt for regnskabsbrugeren at vide, hvilken kodning og hvilke 

valgmuligheder der er anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet. 

 Det er ikke tilstrækkeligt blot at oplyse, hvilke regler der er fulgt, eller blot gengive 

disse. Regnskabsbrugeren skal vide, hvilke konkrete valg regnskabsaflæggeren har 

truffet mellem forskellige alternative målingsmetoder, hvilke væsentlige forudsætninger 

der knytter sig til de konkrete målinger, og hvilke særlige usikkerheder der knytter sig 

til indregning og måling af væsentlige poster. 

 Som fejl betragtes fx  

o Hvis en anvendt model er beskrevet forkert, og resultatet ved at bruge det 

beskrevne er væsentligt forskelligt fra det indregnede beløb. 

o Udeladelse af væsentlige dele af noten om anvendt regnskabspraksis eller en 

væsentligt forkert beskrivelse. 

Forklarende noter, der 

relaterer sig til 

regnskabsposter. 

 Vurderingen af væsentlighed for denne type noter hænger sammen med vurderingen af 

regnskabspostens væsentlighed. 

 Som fejl betragtes fx  

o Udeladelse af noter, der giver væsentlig yderligere information om en 

væsentlig regnskabspost.  

o En note, der giver et misvisende billede af en væsentlig regnskabspost. 

Noter, der giver en 

supplerende 

målingsinformation. 

 Det kan være en fejl at udelade en note, der ville have givet regnskabsbrugeren en 

væsentlig supplerende målingsinformation.  

 Som fejl betragtes fx  

o Udeladelse af en note, der oplyser dagsværdien af væsentlige finansielle 

instrumenter, som er indregnet til amortiseret kostpris, medmindre den 

indregnede værdi er en rimelig tilnærmelse af dagsværdien. 

Risikonoter.  Risikonoter er fx oplysninger om, hvordan virksomheden styrer sine risici, oplysninger 

om virksomhedsovertagelser eller -frasalg samt oplysninger om eventualforpligtelser.  

 Afvigelser i disse noter betragtes som fejl, fordi det forringer forståelsen af den øvrige 

finansielle information i års- eller delårsrapporten. 

Kontrolnoter.  Kontrolnoter er fx noter om ledelseshonorering, bl.a. incitamentsprogrammer, 

oplysninger om revisionshonorarets størrelse og fordeling på forskellige opgavetyper 

samt oplysninger om ejerforhold og transaktioner med nærtstående parter. 

 Kontrolnoter er kendetegnet ved, at de beløbsmæssigt ofte er uvæsentlige i forhold til det 

generelle væsentlighedsniveau, som anvendes ved vurdering af eventuelle indregnings- 

og målingsfejl. Selv mindre afvigelser i disse noter vil efter forholdets natur kunne blive 

anset som en fejl, selv om vurderingen skal foretages i forhold til regnskabet som helhed.  

Sløring af information.  Sløring af væsentlig information kan være en fejl, hvis det begrænser forståeligheden af 

regnskabet. 

 Et eksempel herpå kunne være en omfattende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, 

som ikke er relevant for virksomheden. Dette kan forekomme, hvis en virksomhed bruger 

en standardskabelon uden at tilpasse til virksomhedens konkrete forhold.  

 Et andet eksempel er oplysninger om et væsentligt forhold i et vagt eller uklart sprog.  

           

 

 

 

 

 


