Ny årsregnskabslov – tema 2
Juni 2015 - Revision

Ny årsregnskabslov
- bør din virksomhed overgå
allerede i 2015?

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, forudsat
det sker systematisk og konsekvent. Det betyder, at virksomhederne ikke blot kan vælge
nogle få – måske fordelagtige – regler til implementering i 2015, og så udskyde resten til
implementering i 2016.

Skal min virksomhed overveje at overgå allerede i 2015?
Deloitte kan hjælpe dig med en analyse af fordele og ulemper. Det afhænger selvfølgelig
af, hvilket situation virksomheden konkret befinder sig i. Blandt de virksomheder, der med
fordel kan overveje at overgå allerede i 2015, er:

Nogle virksomheder
kan med fordel overveje at
overgå allerede i 2015



Virksomheder, der efter den nugældende lov ville skifte til en højere regnskabsklasse,
men med den nye lovs forhøjede størrelsesgrænser kan forblive i nuværende regnskabsklasse.



Virksomheder, der med den nye lovs forhøjede størrelsesgrænser, rykker ned i regnskabsklasse, og derfor kan få fordel af de reducerede krav til små virksomheder.



Virksomheder, der ejer investeringsejendomme, men ikke har investeringsvirksomhed
som eneste hovedaktivitet. De kan med den nye lov overgå til dagsværdimåling af
ejendommene, med værdiregulering i resultatopgørelsen.



Dattervirksomheder i regnskabsklasse C, som under visse betingelser kan aflægge
årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B.



Mikrovirksomheder, som efter de nye regler kan aflægge årsrapport efter lempeligere
regler.



Virksomheder, der gennemfører en koncernintern virksomhedssammenslutning i 2015,
som behandles efter sammenlægningsmetoden. De kan med den nye lov undlade at
tilpasse sammenligningstal.



En virksomhed, som har tilkøbt en dattervirksomhed og ønsker at gennemføre en omvendt lodret fusion, med dattervirksomheden som det fortsættende selskab. Modervirksomheden anses efter den nye lov for den overtagende virksomhed, hvilket betyder, at
goodwill opstået ved køb af dattervirksomheden kan indregnes i åbningsbalancen for
den fusionerede virksomhed.

Du kan læse mere om den nye årsregnskabslov på www.deloitte.dk i publikationen ”Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab?”
Find dit nærmeste Deloitte kontor på www.deloitte.dk og aftal et møde, hvor vi sammen
gennemgår din virksomheds forhold og ser på fordele og ulemper ved at overgå til den nye
årsregnskabslov allerede for 2015.
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