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Redegørelse om regnskabskontrollen 2016
Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrollen 2016 viser, at der fortsat
findes fejl i de kontrollerede års- og delårsrapporter for børsnoterede selskaber, men at fejlandelen
er faldende for perioden 2013-2015. Da cirka halvdelen af de i 2016 påbegyndte sager endnu ikke
er afsluttet, er det dog vanskeligt at sige noget om trenden.
Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har i 2016 også gennemført en række temabaserede undersøgelser, som bl.a. viser, at der er plads til forbedringer af de oplysninger, som virksomhederne giver
om dagsværdimåling.
Regnskabskontrollen
Ved regnskabskontrollen gennemgås udvalgte års- og delårsrapporter for at undersøge, om de
overholder de relevante regnskabsregler. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har opsummeret
resultatet af regnskabskontrollen 2016, status på de seneste års kontrol og kort redegjort for de
konstaterede fejl. Redegørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.
Regnskabskontrol af 2015-årsrapporter og 2015/2016-delårsrapporter
Der er i 2016 udvalgt 31 sager, heraf 22 årsrapporter for 2015, 2 delårsrapporter for 2015 og 7
delårsrapporter for 2016. 81 % blev udvalgt ud fra en risikovurdering og 19 % blev udvalgt tilfældigt.
Af de 31 udvalgte sager i 2016 blev 16 færdigbehandlet i 2016, og der blev fundet fejl i 2 delårsrapporter. I 14 sager var der ingen fejl og overtrædelser, dog blev der ydet vejledning vedrørende
regnskabsmæssige forhold i 3 sager (to årsrapporter for 2015 og en delårsrapport fra 2016).
Der blev i 2016 også færdigbehandlet 5 sager, der er overført fra 2015, heraf 3 årsrapporter for
2014 og to delårsrapporter for 2015. Der blev konstateret fejl i én delårsrapport. I 4 sager var der
ingen fejl og overtrædelser, men der blev dog givet regnskabsmæssig påbud vedrørende en årsrapport for 2014.
Temaundersøgelser for regnskabskontrollen 2016
Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har i 2016 foretaget temaundersøgelse om:


Påvirkningen fra de finansielle markeder på den finansielle rapportering



Dagsværdimåling og hertil relaterede oplysninger



Pengestrømsopgørelsen.

Temaundersøgelserne viser bl.a., at der er er plads til forbedringer af de oplysninger, som virksomhederne giver om dagsværdimåling og hertil relaterede oplysninger.
Konstaterede fejl og overtrædelser
I redegørelsen er medtaget en opsummering af de konstaterede fejl for sager afsluttet i 2016. De
omfatter:


Manglende indregning af indtægter fra en retssag, der var vundet umiddelbart inden statusdagen.



Elementer i en delårsrapport for halvåret var ikke udarbejdet på et år-til-dato-grundlag, men
indeholdt alene oplysninger for 2. kvartal.



Fejlagtig reklassifikation af erhvervede produktrettigheder fra balancen til resultatopgørelsen baseret på en ændring af et regnskabsmæssigt skøn.
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Samlet status for 2013-2016
Redegørelsen indeholder også en samlet nuværende status for de enkelte regnskabsår, som er
opsummeret nedenfor.
Samlet status for 2013-2016 (års- og delårsrapporter)
Antal færdigkontrolleret
Antal med fejl
Antal med fejl i %

2013a

2014

2015b

2016c

35

36

24

5

14
40 %

12
33 %

6

2

25 %

40 %

Antal med overtrædelser uden betydning for
investorernes beslutningstagen

6

2

0

0

Antal uden fejl og overtrædelser

15

22

18
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Resultatet for de udvalgte års- og delårsrapporter for henholdsvis 2013 og 2014 samt delårsrapporter for
2015 er endelige resultater. For årsrapporter for 2015 og delårsrapporter for 2016 er det foreløbige resultater for færdigkontrollerede års- og delårsrapporter.
a) Der blev i alt kontrolleret 42, hvoraf 7 var omfattet af Asset Quality Review (primært for kreditinstitutter)
b) Der er 11 uafsluttede sager (2015-årsrapporter), som er overført til 2017.
c) Kun delårsrapporter.

Fejlandelen for 2016 er forholdsvis høj, men omfatter alene delårsrapporter og er således ikke
sammenlignelig med de foregående år. Fejlandelen er faldende fra 2013 til 2015, men det er vanskeligt at sige noget præcist om trenden, idet den andel, der udtages ud fra en risikovurdering,
ikke er den samme for alle årene. Af redegørelsen fremgår endvidere, at antallet af fejl for 2015årsrapporter forventes at blive højere, idet der er 11 påbegyndte sager, der endnu ikke er afsluttet.
Se Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol 2016 her.
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