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Erhvervsstyrelsens informationsbrev 2017
Erhvervsstyrelsen har den 21. december udsendt informationsbrev 2017. Formålet med informationsbrevet er at orientere om nye regler i relation til årsregnskabsloven, der er relevante for regnskabsaflæggelsen 2017 og fremefter. Desuden orienteres om diverse fejl og mangler, observeret i forbindelse
med styrelsens regnskabskontrol.
Vi har nedenfor resumeret informationsbrevet, som kan læses i sin helhed her.
Nye regler
En indledning, hvor der bl.a. orienteres om ændringer til IFRS, som træder i kraft for 2017 årsregnskaber samt notater fra ESMA vedr. IFRS 9 og IFRS 15. Det bemærkes, at omtalen af de nye standarders eventuelle væsentlige påvirkninger på de fremtidige regnskaber ofte forekommer at være generisk. Forventningen til omtalen i 2017 årsrapporterne er, at den er konkret og virksomhedsspecifik.
De væsentligste ændringer for børsnoterede virksomheder i relation til ÅRL vedtaget i 2015 har været
de nye regler for samfundsansvar i § 99a samt kravet om at medtage en reserve under egenkapitalen,
hvis virksomheden aktiverer udviklingsomkostninger (§ 83, stk. 2). Der er omtale af organisering af
regnskabskontrollen samt de kommende nye krav til børsnoterede virksomheders digitale indberetning
af årsrapporten som følge af ESMAs nye retningslinjer med start 1. januar 2020.
Bedre årsrapporter
Det er styrelsens oplevelse, at en række danske virksomheder er med helt fremme i Europa i forhold til
udviklingen hen imod bedre regnskaber gennem brug af nye præsentationsformer for noterne, som
mange af de store danske børsnoterede virksomheder har taget til sig. Styrelsen opfordrer til, at der
fortsat arbejdes med at udvikle præsentationen i årsrapporterne og håber, at også mindre virksomheder
blandt de børsnoterede kan finde inspiration i, hvordan de større virksomheder udvikler årsrapporten.
ESMAs fokusområder
Indeholder en beskrivelse af de fokusområder, som ESMA har haft i 2017, og som styrelsen har haft
fokus på i regnskabskontrollen, samt en kort beskrivelse af ESMAs fokusområder for 2018, som
kommer til at påvirke kontrollen af årsrapporter for 2017.
Generelt om undersøgelser
Gennemgang af udvalgte forhold, som styrelsen har konstateret i kontrollen, og gerne vil henlede virksomhedernes opmærksomhed på i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporter såvel som delårsrapporter vedr. afrapportering om kønsmæssig sammensætning af ledelsen og om samfundsansvar.
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Kønsmæssig sammensætning af ledelsen


Kontrollen viser, at der er plads til forbedringer. Nogle af de typiske forhold, som konstateres, er:



Hvis virksomheden redegør for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen på hjemmesiden,
skal årsrapportens ledelsesberetning indeholde et link hertil. Det er konstateret, at mange links ikke virker. Virksomhedens ledelse har ansvar for at sikre, at linket virker. Revisor skal tjekke, om
linket virker i forbindelse med gennemgang af årsrapportens ledelsesberetning.



Måltal for det øverste ledelsesniveaus andel af det underrepræsenterede køn mangler i mange tilfælde angivelse af en tidshorisont. Erhvervsstyrelsens vejledning anbefaler, at tidsangivelsen som
udgangspunkt højst fastsættes til 4 år.



Politikkerne for de øvrige ledelsesniveauer mangler beskrivelse af konkrete tiltag, handlinger og
resultater.



Angivelse af
o

At virksomheden ikke diskriminerer mht. køn fritager ikke virksomheden for at arbejde
med kønsdiversitet gennem hele organisationen både ved rekruttering men også i andre
sammenhænge for de medlemmer af det underrepræsenterede køn, som allerede er ansat i
virksomheden.

o

At virksomheden befinder sig i en mandsdomineret branche er en oplysning, som kan bidrage til at fastlægge, hvad der er et ambitiøst og realistisk måltal. Det fritager ikke virksomheden for at fastsætte et måltal, som skal være ambitiøst og realistisk. I den forbindelse præciseres, at et måltal på nul aldrig kan være ambitiøst.

Rapportering om samfundsansvar


ÅRL blev ændret pr. 1. januar 2016 for virksomheder i regnskabsklasse D > 500 medarbejdere og
ændres pr. 1. januar 2018 for store C-virksomheder og resten af regnskabsklasse D.



En væsentlig ændring er, at redegørelsen skal være i form af ’følg eller forklar’ på en række foruddefinerede emner. Derudover er en væsentlig ændring, at i de tilfælde, hvor virksomhederne udarbejder en fremskridtsrapport efter FN-reglerne, så skal denne redegørelse fremover være tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside, og den skal opfylde indholdskravene til CSR i ÅRL §
99a.



Erhvervsstyrelsen er i gang med at udarbejde en undersøgelse af ’large cap’ selskabers udarbejdelse af CSR-rapporter, som skal munde ud i en række ”best practice” eksempler, der kan anvendes
som inspiration i de virksomheder, som bliver omfattet af reglerne pr 1. januar 2018.

Udvalgte forhold konstateret i regnskabskontrollen
Udvalgte forhold, som styrelsen har konstateret i regnskabskontrollen, uden der nødvendigvis er truffet en afgørelse eller ydet vejledning. Styrelsen vil gerne henlede virksomhedernes opmærksomhed på
disse forhold i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporter såvel som delårsrapporter.
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Henvisning til URL-adresse i årsrapporten ved offentliggørelse af redegørelser
Den oplyste URL-adresse er forkert eller leder ikke regnskabsbrugeren direkte til redegørelsen for
virksomhedsledelse eller til den del af virksomhedens hjemmeside, hvor også alle de tidligere redegørelser for virksomhedsledelse er offentliggjort.
Årsrapportens forside
Manglende overholdelse af de formelle krav, det vil sige at betegnelsen ”årsrapport” og virksomhedens fulde navn samt CVR-nr. og hjemstedsadresse skal fremgå af forsiden tillige med regnskabsperioden, navnet på dirigenten samt datoen for godkendelse.
Indberetning af års- og delårsrapport til Erhvervsstyrelsen
Børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse D er forpligtede til at
indberette deres års- og delårsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Det gælder uanset, at års- og delårsrapporten allerede er offentliggjort andre steder. I 2017 kom en børsnoteret virksomhed under tvangsopløsning på grund af manglende indberetning af årsrapport.
Delårsrapporten skal vedrøre hele perioden
I flere tilfælde er det observereret, at ledelsesberetningen, ledelsespåtegningen og/eller noterne i en
delårsrapport ikke vedrører hele perioden, men udelukkende indeholder oplysninger for eksempelvis
2. kvartal.
Resumé af afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i 2017
Indeholder et resumé af afgørelser, som Erhvervsstyrelsen har truffet i forbindelse med kontrollen af
de ikke-finansielle, børsnoterede virksomheder i 2017. Deloitte skriver resumé af alle offentliggjorte
afgørelser, og de kan læses her.
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