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Ny årsregnskabslov
- nye lempelser for små
koncerner

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.

Undtagelse for små koncerner
Flere koncerner kan fremover undlade at udarbejde koncernregnskab, vælge revision efter
standarden om udvidet gennemgang eller helt fravælge revision. Det skyldes nye beregningsregler og højere størrelsesgrænser.

Flere koncerner kan
fremover undlade at
udarbejde
koncernregnskab
En koncern kan undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis koncernvirksomhederne på
balancetidspunktet tilsammen ikke overskrider to af tre størrelsesgrænser for henholdsvis
balancesum, nettoomsætning og antal ansatte (se nedenfor) i to på hinanden følgende år.
De samme størrelsesgrænser gælder ved vurdering af muligheden for at vælge udvidet
gennemgang.
Tilsvarende kan en koncern fravælge revision, hvis koncernvirksomhederne på balancetidspunktet tilsammen ikke overskrider to af de tre anførte størrelsesgrænser i to på hinanden følgende år.
Nettoomsætning og balancesum kan efter de nye regler opgøres:
a) på konsolideret niveau, dvs. efter interne elimineringer (nyt) og udligning af kapitalandele (som efter nuværende lov), eller
b) før interne elimineringer og udligning af kapitalandele - i så fald tillægges lovens størrelsesgrænser 20 %.
De gældende og de nye størrelsesgrænser er vist nedenfor:
Hidtidige
grænser
Enkeltselskab
og ”koncernvirksomheder”
før eliminering

Undlade at udarbejde koncernregnskab og valg af udvidet gennemgang
Balancesum (mio. kr.)
Nettoomsætning (mio. kr.)
Antal ansatte
Fravalg af revision
Balancesum (mio. kr.)
Nettoomsætning (mio. kr.)
Antal ansatte

Nye grænser
a) Enkeltselskab og
”koncernvirksomheder”
efter eliminering

b) ”Koncernvirksomheder” før eliminering
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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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