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Ny årsregnskabslov
- de væsentligste ændringer
for små virksomheder

Ny årsregnskabslov fra 2016
Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget en række væsentlige ændringer af årsregnskabsloven (ÅRL). Ændringerne træder generelt i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1.
januar 2016 eller senere, man kan anvendes allerede for fx 2015 kalenderårsregnskaber. Læs
mere herom i nyhedsbrevet ”Ny årsregnskabslov - bør din virksomhed overgå allerede i
2015?” på www.deloitte.dk.

Nye størrelsesgrænser
Der er vedtaget enklere regler for mikrovirksomheder (nyhedsbrev herom følger på
www.deloitte.dk). Mikrovirksomheder er en nyoprettet delmængde af regnskabsklasse B.
Desuden er størrelsesgrænserne generelt forhøjet.
Klasse
* Mio. kr.
Balance*
Nettooms*
Ansatte

B-mikro
Ny lov
0-2,7
0-5,4
0-10

B-små
I dag
Ny lov
0-36
0-44
0-72
0-89
0-50
0-50

C(m)
I dag
Ny lov
36-143
44-156
72-286
89-313
50-250
50-250

C(s)
I dag
> 143
> 286
> 250

Ny lov
> 156
> 313
> 250

De væsentligste ændringer for små virksomheder
Foruden ovenstående er der indført lempelsesmuligheder, fx reducerede regnskabskrav for
visse dattervirksomheder og delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning. Den nye lov
betyder bl.a. følgende lempelser for små virksomheder:


Kravet om en egenkapitalopgørelse er udgået.

Der er indført flere
lempelser og nogle få
yderligere krav for små
virksomheder.


Krav om at specificere eventualforpligtelser, inkl. særskilt oplysningskrav om leje- og leasingkontrakter, er udgået. Den samlede forpligtelse skal dog oplyses.



Oplysning om største koncern, som virksomheden er en del af, og hvor årsrapport for
denne koncernen kan rekvireres, kræves ikke længere. Der er fortsat krav om at oplyse
navn og hjemsted for moderselskabet i den mindste koncern, hvori virksomheden indgår.



Oplysningskravet vedr. kapitalandele i datter- og associerede virksomheder, I/S’er og
K/S’er er ophævet for små virksomheder.



Oplysninger om tilgodehavende m.v. for ledelsen m.v. er lempet.



Oplysnings- og specifikationskravet om virksomhedskapitalen er udgået samme med kravet om visse oplysninger for A/S’er.

De nye krav for regnskabsklasse B omfatter blandt andet:


Krav om ledelsesberetning genindføres. Der skal oplyses om i) virksomhedens væsentligste aktiviteter samt ii) eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og
økonomiske forhold.



Resultatdisponeringen skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen og kan ikke længere præsenteres under egenkapitalen. Ekstraordinært udbytte skal fremgå særskilt. Hvis
der er foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets udløb, skal dette
fremgå i tilknytning til resultatdisponeringen.



Gennemsnitlige antal ansatte skal oplyses, men ikke krav om sammenligningstal.

En række ændringer, som gælder for alle regnskabsklasser, kan også være relevante for små
virksomheder, fx:


Kapitalandele i unoterede selskaber kan fremover måles til kostpris.



Investeringsaktiver: Kravet om ”hovedaktivitet” udgår, tilhørende gæld må ikke måles til
dagsværdi og § 38 indsnævres til kun at omfatte investeringsejendomme.



Restværdier for anlægsaktiver skal løbende revurderes.



Krav om etablering af bunden reserve, hvis udviklingsomkostninger aktiveres.



Forslag til udbytte er ikke gæld og skal fremover vises som del af egenkapitalen.



Ekstraordinære poster er udgået. I stedet er indsat notekrav om ”særlige poster”.

Vi har i bilag 1 til publikationen ”Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit
årsregnskab?” opsummeret alle ændringer i skematisk form. I publikationen kan du også læse
mere om den nye årsregnskabslov.
Find dit nærmeste Deloitte kontor på www.deloitte.dk og aftal et møde, hvor vi sammen gennemgår din virksomheds forhold, og ser på den nye lovs betydning for din virksomhed.
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