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Ny årsregnskabslov 
- er de lempelige regler for 
mikrovirksomheder noget 
for din virksomhed? 

 

Ny årsregnskabslov fra 2016 

Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget en række væsentlige ændringer af årsregn-

skabsloven (ÅRL). Ændringerne træder generelt i kraft med virkning for regnskabsår, der 

begynder 1. januar 2016 eller senere, men 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. 

Lempelige regler for mikrovirksomheder 

Mikrovirksomheder, som er en ny delmængde af regnskabsklasse B på ca. 80.000 virk-

somheder, fritages for følgende oplysningskrav: 

 Anvendt regnskabspraksis  

 Gæld, som forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet 

 Visse særlige poster 

 Antal ansatte.  

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Ny-AARL-2-juni-2015.pdf
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Deloitte anbefaler, at virksomheder, der kan anvende lempelserne for mikrovirk-

somheder, nøje vurderer deres regnskabsbrugeres informationsbehov. Fx kan 

færre oplysninger i årsregnskabet medføre øgede kreditomkostninger hos banker. 

 

Lovens krav om, at årsregnskabet suppleres med yderligere oplysninger, og lovens krav 

om at fravige lovens bestemmelser for at give et retvisende billede, finder ikke anvendelse 

på årsregnskaber, hvor en eller flere af undtagelserne for mikrovirksomheder er udnyttet. Et 

mikrovirksomhedsregnskab giver jf. lovbemærkningerne et retvisende billede i lovens for-

stand, selvom det har færre oplysninger. Brug af en eller flere af lempelserne skal oplyses i 

noterne.  

Anvendes en eller flere af ovennævnte undtagelser, kan ÅRL § 37 om efterfølgende måling 

af visse finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi og § 38 om måling af investerings-

ejendomme og biologiske aktiver til dagsværdi ikke anvendes. Disse poster skal måles til 

kostpris (med fradrag af eventuelle nedskrivninger) eller eventuelt til dagsværdi efter lovens 

§ 41 med indregning af opskrivningen direkte på egenkapitalen i ”Reserve for opskrivnin-

ger”.  

Hvem kan bruge de lempelige regler for mikrovirksomheder  

Mikrovirksomheder er en ny kategori af virksomheder, der i to på hinanden følgende regn-

skabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:  

 Kr. 

Balance 2.700.000 

Nettoomsætning 5.400.000 

Antal ansatte 10 

Lempelserne for mikrovirksomheder kan ikke anvendes af:  

a) Virksomheder, der har kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomhe-

der (holdingvirksomheder) 

b) Investeringsvirksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med køb og salg af vær-

dipapirer, fast ejendom mv. 

c) Virksomheder, som på balancetidspunktet besidder afledte finansielle instrumenter, fx 

renteswaps eller valutaterminsforretninger. 

Du kan læse mere om den nye årsregnskabslov på www.deloitte.dk i publikationen ”Æn-

dring 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 den nye lovs betydning for din virksomhed.   

…færre oplysninger i 
årsregnskabet kan medføre 
øgede kreditomkostninger hos 
banker  

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/aendring-aarsregnskabsloven1.pdf
http://www.deloitte.dk/

