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Ny årsregnskabslov
- ny lempelse for mellemstore dattervirksomheder

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, men kan anvendes allerede for fx 2015kalenderårsregnskaber. Læs mere herom i nyhedsbrevet ”Ny årsregnskabslov - bør din
virksomhed overgå allerede i 2015?” på www.deloitte.dk.

Lempelse for mellemstore dattervirksomheder
Mellemstore dattervirksomheder (dvs. virksomheder i regnskabsklasse C mellem), som
opfylder nedenstående betingelser, kan anvende reglerne for regnskabsklasse B (dog ikke
de lempeligere bestemmelser for mikrovirksomheder), herunder kan revisionen vælges
udført efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang).
Betingelserne for at anvende lempelsen er, at

Det bør også overvejes, om
regnskabsbrugerne – hvis
lempelsen anvendes kommer til at mangle
information
1. Dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering (dvs. indregning til indre
værdi er ikke nok) i et koncernregnskab, aflagt af en modervirksomhed henhørende
under lovgivningen i et EU/EØS-land.
2. Koncernregnskabet er udarbejdet efter ÅRL, IFRS eller, hvis modervirksomheden er
udenlandsk, efter det nye EU-regnskabsdirektiv (2013/34/EU), og er revideret og offentliggjort efter reglerne heri.
3. Alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere er indforstået med fremgangsmåden.
4. Modervirksomheden indestår for dattervirksomhedens forpligtelser, herunder forpligtelser, som opstår frem til det tidspunkt, hvor dattervirksomheden igen indsender årsrapport, hvor lempelsen ikke benyttes.
5. Det oplyses i både dattervirksomhedens årsrapport og i det omhandlede koncernregnskab, at dattervirksomheden har anvendt lempelsen.
6. Virksomheden, sammen med sin årsrapport, indsender det i punkt 1 nævnte koncernregnskab eller henviser hertil, hvis det allerede er indsendt til styrelsen. Det første år,
hvor undtagelsen anvendes, skal der endvidere indsendes erklæringer vedrørende
punkt 3 og 4 ovenfor.

Hvad bør undersøges og overvejes?
Dattervirksomheder, der ønsker at anvende de nye lempelige regler, kan med fordel undersøge hos modervirksomheden, om betingelserne kan opfyldes, herunder særligt om modervirksomheden vil indestå for dattervirksomhedens forpligtelser.
Det bør også overvejes, om regnskabsbrugerne – hvis lempelsen anvendes – kommer til at
mangle information. Endvidere kan fx koncernrapporteringskrav medføre, at brug af lempelsen ikke giver en væsentlig besparelse.
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 den nye lovs betydning for din virksomhed.
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