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I. Forord 
 
Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med de kurser SUPPLEMENT AS holder i 
Regnskabsforståelse og - analyse. 
 
Det skal derfor ses i relation til undervisningen med det formål at fastholde forståelsen - og vil ikke 
kunne bruges som en selvstændig lærebog inden for området. 
 
De forhold, der behandles i materialet, belyser på ingen måde alle de komplekse problemstillinger, der 
rejser sig inden for Regnskabsforståelse og -analyse. Dertil er det for koncentreret.  
 
Det er derimod tilstræbt at give et overblik over nogle af de væsentligste forhold inden for området 
med blandt andet det formål at få afklaret de mest forekommende begreber og sammenhænge i 
imellem disse. Kort sagt at få et regnskabsmæssigt og analytisk begrebsapparat på plads. Pædagogisk, 
men overfladisk og ufuldstændigt. 

 
 
 

Charlottenlund, 2022 
Sanne Marcus & H. P. Hansen 

 
www.supplement.dk 

http://www.supplement.dk/
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II.  Regnskabers formål 
 
Umiddelbart kan man sige, at regnskaber tjener følgende formål, at: 
 

1. Orientere omverden  
Årsrapporten - informationspligt ifølge ÅRL (Årsregnskabsloven) 
- også kaldet ”Eksternt regnskab” 

 
2. Styre økonomien 

Tilrettelægges suverænt af virksomheden - ingen lovmæssige regler 
- også kaldet ”Internt regnskab” 

 
3. Være beskatningsgrundlag 

Skatteregnskab 
- også kaldet ”Selvangivelse” 

 
4. Profilere virksomheden over for omverden  

Supplerende regnskaber - normalt frivillige som bl.a. videnregnskaber, kvalitets-
regnskaber, etiske regnskaber, sociale regnskaber, holistiske regnskaber etc.  
ofte benævnt ”Stake Holder-regnskaber” 
 

Det skal ikke på forhånd udelukkes, at der kan være flere end de nævnte formål med regnskaber, men 
de her omtalte er de væsentligste. 
 
I det følgende vil der alene blive behandlet Årsrapporten (det eksterne regnskab), idet der for de 
øvriges vedkommende henvises til andet materiale, se bl.a. ”Litteraturliste” i afsnit XVI.  
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III. Årsrapportens grundlag (ÅRL) 
 
1. Årsregnskabsloven 
 
Folketinget vedtog den 22. maj 2001 den nye Årsregnskabslov. Loven gælder for regnskabsår, der 
starter den 1. januar 2002 og senere. Der er efterfølgende kommet en række ændringer, se 
www.retsinformation.dk (dec. 2015) 

Lovens anvendelsesområde m.v. 

De omfattede virksomheder 

§ 1. Denne lov gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, jf. dog stk. 3. 
Stk. 2. I henhold til denne lov anses en virksomhed for at være erhvervsdrivende, hvis den yder varer, 
rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag. En 
virksomhed anses dog altid for erhvervsdrivende, hvis den er omfattet af selskabsloven, lov om 
erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er erhvervsdrivende 
i henhold til lov. Dette gælder, uanset om virksomhederne helt eller delvis er undtaget fra kravene i de 
nævnte love. 
Stk. 3. Loven gælder ikke for virksomheder, som 
1) er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle 
virksomheder, 
2) er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v. eller 
3) udelukkende er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes 
styrelse. 

Årsrapporten 

§ 2. For hvert regnskabsår skal de virksomheder, der er nævnt i § 3, stk. 1, aflægge et årsregnskab 
efter denne lov. Medmindre andet følger af §§ 18, 22, 78, 102 eller 109, skal årsregnskabet suppleres 
med 
1) årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab), 
2) ledelsesberetning for virksomheden og for en af virksomheden ledet koncern og 
3) ledelsespåtegning. 
Stk. 2. Herudover kan virksomheden tilføje eventuelle supplerende beretninger, jf. § 14. 
Stk. 3. Fællesbetegnelsen for de i stk. 1 og 2 omhandlede regnskaber, beretninger og påtegninger er 
»årsrapport«. 
Stk. 4. Et regnskab, som en virksomhed udelukkende udarbejder til eget brug, er ikke en årsrapport 
efter denne lov. Aflægger en virksomhed et regnskab, der ikke er en årsrapport efter denne lov, må 
det ikke betegnes som årsrapport, og det skal såvel i form som indhold fremstå, så det ikke kan 
forveksles med en sådan årsrapport. 

 

http://www.retsinformation.dk/
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De omfattede virksomhedsformer 

§ 3. Følgende erhvervsdrivende virksomheder skal aflægge årsrapport efter reglerne i denne lov,   
medmindre de er undtaget herfra efter reglerne i §§ 4-6: 
1) Aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) og anpartsselskaber, 
2) interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenterne henholdsvis 
komplementarerne er 

a) aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber eller 
selskaber med en tilsvarende retsform eller 
b) interessentskaber eller kommanditselskaber, i hvilke alle interessenter henholdsvis 
komplementarer er omfattet af litra a, 

3) erhvervsdrivende fonde, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 1, stk. 2, jf. dog stk. 3-5, 
4) virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende 
virksomheder § 3 (virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med 
begrænset ansvar), medmindre virksomheden er undtaget efter nærværende lovs § 4, og 
5) europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber). 
Stk. 2. Vælger en af loven omfattet virksomhed, som ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport efter 
stk. 1, frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, 
skal den i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse A, jf. § 7, stk. 1, nr. 1. 
Undtagelse for virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

§ 4. Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 3 (virksomheder 
og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med begrænset ansvar), kan undlade at 
aflægge årsrapport efter denne lov, jf. dog stk. 4-6, hvis virksomheden i to på hinanden følgende 
regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 

 
1) En balancesum på 7 mio. kr., 
2) en nettoomsætning på 14 mio. kr. og 
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10. 
 

Stk. 2. Ved beregningen af størrelserne i stk. 1 finder § 7, stk. 3, anvendelse. 
Stk. 3. Vælger en virksomhed at udnytte undtagelsen i stk. 1, skal den indsende undtagelseserklæring 
til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med § 145. 
Stk. 4. Undtagelsen i stk. 1 gælder dog ikke for en virksomhed, der er modervirksomhed for en 
koncern, for hvilken den skal aflægge koncernregnskab efter denne lov, jf. § 7, stk. 4. 
Stk. 5. Vælger en virksomhed, som er omfattet af undtagelsen i stk. 1, at aflægge en årsrapport, der 
ikke udelukkende skal anvendes til virksomhedens eget brug, skal virksomheden i det mindste følge 
reglerne for regnskabsklasse A, jf. § 7, stk. 1, nr. 1. 
Stk. 6. Ønsker virksomheden en årsrapport, som er aflagt frivilligt efter stk. 5, offentliggjort i 
Erhvervsstyrelsen, skal virksomheden indsende årsrapporten til styrelsen som bilag til den i stk. 3 
nævnte undtagelseserklæring. Undtagelseserklæring skal dog ikke indsendes, hvis virksomheden 
vælger at lade årsrapporten omfatte af reglerne i regnskabsklasse B, jf. § 7, stk. 1, nr. 2. 
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2. Regnskabsklasser - ”Byggeklods-modellen” 

Reglerne for udarbejdelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven er baseret på den såkaldte 
byggeklodsmodel. Det betyder, at det regelsæt, som virksomhederne er forpligtet til at følge, primært 
afhænger af virksomhedens størrelse. 
 
Reglerne i regnskabsklasse A gælder for virksomheder, som ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport, 
men som frivilligt aflægger en sådan til ekstern brug. Det kan f.eks. være en enkeltmandsvirksomhed, 
der udleverer sin årsrapport til banken (§ 3, stk. 2). 
 
Virksomheden skal da følge de få, generelle krav til regnskabsaflæggelsen i regnskabsklasse A, som 
findes i lovens afsnit II. Sådanne årsrapporter skal ikke indsendes til ERHVERVSSTYRELSEN. 
 
Reglerne i regnskabsklasse B, C og D gælder for aktieselskaber m.v., som skal aflægge årsrapport i 
henhold til § 3, stk. 1. 
Små virksomheder skal i det mindste følge de typisk enkle krav i regnskabsklasse B, som findes i lovens 
afsnit III. 
  
Mellemstore og store virksomheder skal i det mindste følge de mere detaljerede krav i 
regnskabsklasse C, som findes i lovens afsnit IV. 
  
Størrelsesgrænserne for små, mellemstore og store virksomheder fremgår af årsregnskabslovens § 7, 
stk. 2. 
  
Statslige og børsnoterede aktieselskaber skal dog uanset størrelse følge de skrappe krav til 
regnskabsaflæggelsen i regnskabsklasse D, som findes i lovens afsnit V. 
 
Årsrapporten for en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B og C skal være modtaget i 
ERHVERVSSTYRELSEN senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. For virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse D er fristen 4 måneder. (Årsregnskabslovens § 138, stk. 1). 
 
 

Klasse D 
Børsnoterede og statslige selskaber 

 

Klasse C 
Store og mellemstore virksomheder 

 

Klasse B 
Små virksomheder 

 

Klasse A 
Virksomheder med personligt ansvar 

Kilde: www.erhvervsstyrelsen.dk 
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Størrelsesgrænser 
 
Fra Klassse B til Klasse C 
Overskrider virksomheden to af følgende tre grænser i to på hinanden følgende år, går virksomheden 
fra Klasse B til Klasse C (med højere krav): 
Omsætning: 89 mio DKK 
Balancesum: 44 mio DKK 
Antal ansatte: 50 
 
Ny gruppe (2015): Mikrovirksomheder 
Disse overskrider ikke to af følgende tre grænser i to på hinanden følgende år 
Nettoomsætning: 5,4 mio DKK 
Balancesum: 2,7 mio DKK 
Antal ansatte: 10 
 
3. Et retvisende billede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det skal dog i den forbindelse nævnes, at ”... regnskabstal er ikke objektive. Helt inden for lovens 
rammer kan virksomhedens ledelse vælge imellem forskellige regnskabsprincipper, som igen giver vidt 
forskellige overskud og egenkapital” (citat: Vejledning i kritisk regnskabslæsning – specielt for 
journalister, februar 2000).  
 
Og ”De forskellige valgmuligheder og krævede skøn betyder ikke, at reglerne giver grønt lys ti l at 
manipulere med regnskabstallene – de er bare et udtryk for, at man kan beskrive og vurdere den 
samme virkelighed på flere måder.” (citat: Knæk en årsrapport – specielt for journalister, 2015).  
 
 

 
Det helt grundlæggende i loven er, at virksomhederne skal  
give et RETVISENDE billede af deres økonomiske situation. 
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4. Oversigt - Virksomhedsformer 
 
Nedenstående oversigt er et - ambitiøst - forsøg på at opridse de mest almindelige regler for 
virksomheder, idet der udtrykkeligt gøres opmærksom på at oversigten er meget ufuldstændig. 
 
 
 Personlige firmaer Selskaber 
 
Hæftelser Solidarisk Begrænset 
 _________________________ _______________________________________ 
 
Form Enkelt- Interessent- Anparts- Aktieselskab Aktieselskab 
 mands skab selskab A/S A/S 
 firma I/S APS Ej børsnoteret Børsnoteret 
 
 
Kapital 0 -> ∞ 0 -> ∞ min. min. min. 
   40.000 400.000 15 mio. 
   ( 1 )* 
 
Ledelse Ejer Interessenterne min. min. min. 
   1 direktør 1 direktør 1 direktør 
   og/eller 3 bestyrelse 3 bestyrelse 
   1 bestyrelse (incl. direktør) (incl. direktør) 
 
Regnskabs- Skat Skat Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab 
pligt    (ÅRL)  (ÅRL)  (ÅRL) 
   ES: 5 mdr. ES: 5 mdr. ES: 4 mdr. 
 
 
Revisor  -  - (Reg/statsaut.) Reg/statsaut. 2 x Statsaut.  
 
 
Ejerregister - - (5 %) 5 % 5 % 
(2015) 
 
Koncern- - - Ja Ja Ja 
opgørelse 
 
 
General- - - Årlig Årlig Årlig 
forsamling   5 mdr. 5 mdr. 4 mdr. 
 
 
* Den 9/4 2019 vedtog regeringen at nedlægge muligheden for etablering af IVS samt nedsatte kapitalkravet  
for ApS til kr. 40.000. 
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5. Bogføringen 
 
Om bogføringen gælder følgende bestemmelser i relation til Årsrapporten: 
 
Kravene til virksomhedernes bogføring findes i bogføringsloven. Alle erhvervsdrivende virksomheder, 
som er omfattet af årsregnskabsloven, er omfattet af bogføringsloven. 
 
Bogføringsloven er en rammelov. Virksomhederne skal derfor være opmærksomme på, at der i andre 
love kan være fastsat krav til virksomhedernes bogføring, udover dem som fremgår af bogførings-
loven. 
Opbevaring af regnskabsmateriale i mindst 5 år. 
 
Virksomhedens regnskabsmateriale skal opbevares i Danmark. Regnskabsmateriale skal forstås bredt 
og omfatter såvel fysiske bilag som elektroniske registreringer. 
 
Virksomheden kan dog opbevare regnskabsmaterialet i Finland, Island, Norge eller Sverige, såfremt 
betingelserne herfor er opfyldt. Dvs. hvis, 
 

1. regnskabsmateriale opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven, 
 

2. regnskabsmaterialet til enhver tid kan fremskaffes, og 
 

3. eventuelle beskrivelser af benyttede systemer mv. og nødvendige adgangskoder mv. opbevares i 
Danmark, således at offentlige myndigheder til enhver tid er i stand til at skaffe sig adgang til 
materialet. 

 
Såfremt virksomheden vil opbevare regnskabsmaterialet i et andet land skal virksomheden ansøge om 
dispensation til dette hos Erhvervsskabsstyrelsen. 
 
 
6. Bogføringsvejledningen 
 
Formålet med bogføringsvejledningen er at supplere bogføringsloven, der trådte i kraft den 1. juli 
1999 med virkning for bogføringspligtiges regnskabsår, der begyndte den 1. juli 1999 eller senere. 
 
Bogføringsvejledningen uddyber og beskriver nærmere lovens rammebestemmelser. Vejledningen 
behandler endvidere mange af de detailbestemmelser, der fandtes i den nu ophævede 
bogføringsbekendtgørelse af 1990. Bogføringsvejledningen erstatter den tidligere vejledning af 1991. 
 
Kilde: www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
I øvrigt gælder lovgivning om moms, kildeskat, selskabsskat, afskrivninger etc. naturligvis for de 
nævnte virksomheder. 
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IV. Årsrapportens indhold 
 
Herom siger Erhvervsstyrelsen: 
 
Årsrapporter og Delårsrapporter 
Erhvervsdrivende virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, skal aflægge en årsrapport for 
hvert regnskabsår og indsende den til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse. Visse mindre virksomheder 
kan dog nøjes med at indsende en undtagelseserklæring. 
 
Børsnoterede virksomheder, der er omfattet af delårsrapportbekendtgørelsen, skal indsende en 
halvårsrapport til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse. Såfremt virksomheden udarbejder en 
kvartalsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, skal denne også indsendes til 
Erhvervsstyrelsen. 
 
Årsrapportens indhold 
Begrebet "årsrapport" er en fællesbetegnelse for de lovpligtige bestanddele og de eventuelle frivillige 
supplerende beretninger, som virksomheden kan vælge at tilføje. 
 
Årsrapporten skal som minimum bestå af følgende lovpligtige bestanddele: 
 

- årsregnskab og eventuelt koncernregnskab, 
- beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter (regnskabsklasse B) og eventuel 

ledelsesberetning 
- ledelsespåtegning og 
- evt. revisionspåtegning  

 
Kravene til indholdet af årsrapporten afhænger i øvrigt af, hvilken regnskabsklasse virksomheden er 
omfattet af. 
 
I årsrapporten kan indføjes eventuelle frivillige supplerende beretninger, f.eks. videnregnskab, etisk 
regnskab og/eller miljøregnskab. Et grønt regnskab, som virksomheden indsender til 
ERHVERVSSTYRELSEN efter miljølovgivningens regler, kan indsendes som en del af årsrapporten, eller 
det kan indsendes særskilt. 
 
Revisionspåtegningen skal omfatte alle de lovpligtige dele af årsrapporten. Der stilles ikke krav om 
revision af eventuelle supplerende beretninger, som frivilligt er medtaget i årsrapporten, men der kan 
dog foretages frivillig revision af disse. 
 
Årsrapporten skal indsendes samlet til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse i ét dokument. 
 
Delårsrapportens indhold 
Børsnoterede virksomheder, der er omfattet af delårsrapportbekendtgørelsen, skal indsende en 
halvårsrapport til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse. Såfremt virksomheden udarbejder en 
kvartalsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, skal denne også indsendes til 
Erhvervsstyrelsen. 
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Halvårsrapporten (kvartalsrapporten) skal som minimum bestå af følgende lovpligtige bestanddele: 
 

- et halvårsregnskab 
- et halvårskoncernregnskab for en af virksomheden ledet koncern (halvårskoncernregnskab) 
- en ledelsesberetning for virksomheden og for en af virksomheden ledet koncern og 
- en ledelsespåtegning  

 
I halvårsrapporten (kvartalsrapporten) kan tilføjes eventuelle frivillige supplerende beretninger. 
 
Kilde: www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
 
Årsrapportens indhold vil typisk være: 
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V. Årsrapportens påtegninger 
 
Årsrapporten har to typer af påtegninger - en Ledelsespåtegning og en Revisionspåtegning. 
 
1. Ledelsespåtegning 
 
Ved ledelsespåtegningen tilkendegiver ledelsen sit ansvar for Årsrapporten, og at den er udarbejdet i 
overensstemmelse med lovgivningen – samt at regnskabet givet et retvisende billede. 
 
Eksempel - Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 01.01.xx – 31.12.xx for 
Aktieselskabet XX. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelsen med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte 
regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den 
samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et 
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat af selskabets 
aktiviteter. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
2. Revisionspåtegning og erklæringer 
 
I revisionspåtegningen, der ofte er meget standardiseret, bekræfter revisor blandt andet, at 
Årsregnskabsloven er overholdt.  
 
Der eksisterer flere typer af revision. Vi redegør for de mest almindelige herunder. 

a. Eksempel på en blank revisionspåtegning 
b. Forbehold i regnskabet 
c. Erklæring om udvidet genenmgang af årseegnskabet 
d. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 

 
A. Eksempel på (en blank) Revisionspåtegning 
 
Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

Til kapitalejerne i Selskab B 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Selskab B for regnskabsåret 1. januar - 31. december 20XX, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 201X samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 201X i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
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Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion.  
 
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 
kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne 
træffer på grundlag af regnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse 
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 
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• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke 
længere kan fortsætte driften. 

 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
xxxrup, den xx.xx.xxxx 
Revisionsselskabet YY 

 
KK    LL 

statsautoriseret revisor   statsautoriseret revisor 
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B. Forbehold i regnskabet 
I de tilfælde hvor årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabet eller hvis revisor ikke kan 
få tilstrækkelig dokumentation skal revisor modificere og justere konklusionen i revisionspåtegningen. 
 
I revisionspåtegningen anføres og fremhæves ligeledes, hvis revisor er uenig i oplysninger, der mangler 
dokumentation, vil fremhæve særlige forhold eller hvis ledelsen har overtrådt relevant lovgivning. 
 
I de tilfælde hvor der er forbehold for enkeltstående dele af årsregnskabet, vil revisor konkludere, at 
årsregnskabet bortset fra de enkeltstående dele er retvisende. Det vil sige, at man kan stole på, at 
resten af årsregnskabet er retvisende. 
 
C. Erklæring om udvidet genenmgang af årseegnskabet 
I visse selskaber kan revisionspåtegningen erstattes af ”ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF 
ÅRSREGNSKABET”. 
 
Der er her ikke tale om egentlig revision, men om en udvidet gennemgang baseret på revisorloven og 
FRS – danske revisorers etiske regler. 
 
Revisor udtaler sig i lighed med revisonspåtegningen om forbehold, fx ” Den udvidede gennemgang 
har ikke givet anledning til forbehold”. 
 
Ligeledes kommer revisor med en konklusion på regnskabet, herunder en udtalelse om det 
”retvisende billede” samt en udtalelse om ledelslsesberetningen. 
 
D. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 
Endelig er der muligheden for revisors hjælp med opstilling af årsregnskabet, primært de finansielle 
poster; dette er uden ansvar for revisor. Den kunne for eksempel se således ud: 

Til den daglige ledelse i XX ApS 

Vi har opstillet årsregnskabet for XX ApS for perioden 1. januar - 31. december 20XX på grundlag af 
selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.  

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.  

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle 
oplysninger. 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere 
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i 
revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende 
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. 

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til 
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar. 
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Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi 
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os 
til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, 
hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

XXby, den xx.  20XX 

KK 
Revisor 

 
 
Samlet oversigt 
Herunder finder du en samlet overisgt over de forskllieg revisonstyper samt hvilken sikkerhed det giver 
for sig som læser af årsregnskabet. 

 

Kilde: www.fsr.dk  

http://www.fsr.dk/
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VI. Årsrapportens beretninger og anvendt regnskabspraksis 
 
Der er her tale om to typer af beretninger, nemlig en Ledelsesberetning og et Revisionsprotokollat. 
Herudover skal der redegøres for ”Anvendt regnskabspraksis”. 
 
1. Ledelsesberetning 
Her giver ledelsen beskrivelser af forhold, som selskabet tillægger betydning for at læseren kan danne 
sig indtryk af virksomheden, dens forretningsområder samt de vilkår virksomheden arbejder under.  
 

• Væsentligste aktiviteter 
• Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
• Forventninger til det kommende år 
• Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 

 
Ledelsesberetninger varierer meget i omfang fra selskab til selskab. Nogle selskaber giver en yderst 
sparsom information, mens andre er meget informative, hvor ledelsesberetninger kan have karakter af 
”Supplerende regnskaber”. 
 
2. Revisionsprotokollat (intern) 
Revisionsprotokollatet er et internt dokument, som revisionen udformer, og som redegører for, om alt 
er i orden med henblik på den regnskabsmæssige styring af virksomheden. F. eks. hensigtsmæssige 
forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger. 
 
Populært kan man siger, at det er revisionens ”karakterbog” for, hvordan bestyrelse og direktion har 
forvaltet deres opgaver set fra et regnskabsmæssigt synspunkt. Revisionsprotokollaterne er 
fortløbende nummeret fra år til år! 
 
Det er bestyrelsesmedlemmernes pligt at underskrive revisionsprotokollatet. 
 
Selvom revisionsprotokollatet er et internt dokument, er det dog muligt at få det at se i offentlige 
virksomheder – via forvaltningsloven. 
 
3. Anvendt regnskabspraksis 
Der skal i et samlet afsnit af årsrapporten redegøres for den anvendte regnskabspraksis. 
 
Det gælder de værdiansættelsesmetoder, der anvendes for de enkelte regnskabsposer, samt 
beregningsmetoder vedrørende af-, ned- og opskrivninger af aktiver og forpligtelser. 
 
”Indregning” dækker, hvornår aktiver og forpligtelser (balancen) samt indtægter og omkostninger 
(resultatopgørelsen) indgår.  
 
”Måling” udtrykker hvor meget, det indgår med. 
 
Populært kan man sige, at ”Anvendt regnskabspraktisk” er en vejledning i, hvordan årsrapporten skal 
læses. 
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VII. Årsrapportens finansielle oplysninger - Resultatopgørelse 
 
Årsrapportens finansielle del består af to hovedområder, nemlig ”Resultatopgørelse” og ”Balance”. 
 
1. Resultatopgørelse 
 
Resultatopgørelsen giver et koncentreret overblik over indtægter og omkostninger - og dermed årets 
resultat. Resultatopgørelsen benævnes også (i lidt forældet sprogbrug) ”Driftsregnskab”, da det jo er 
en oversigt over driften. 
 
Der er to hovedprincipper for opstilling af en resultatopgørelse - artsopdelt eller funktionsopdelt. For 
virksomheder er der frit valg mellem hvilken af de to opstillinger, de vil anvende. Der er i materialet 
her givet eksempler på begge opstillinger. 
 
På næste side er vist en resultatopgørelse i opstillingsformen: Funktionsopdelt. 
 
Gælder altid for en periode; eksempelvis et år. 
 

 
 
Resultatopgørelsens poster gennemgås på kurset. 
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EKSEMPEL - Koncern + Moderselskab 
 
      
 Resultatopgørelse 01.01.xx - 31.12.xx  Beretningsform - Funktionsopdelt  
 Alt i 1.000 DKK     
      
            KONCERN    MODERSELSKAB 
      
Note   20xx   20xx-1  20xx 20xx-1 

      
 Nettoomsætning 200.000 170.000 140.000 130.000 
 Produktionsomkostninger -130.000 -110.000 -100.000 -95.000 
      
 Bruttofortjeneste 70.000 60.000 40.000 35.000 
      
 Distributionsomkostninger -30.000 -27.000 -15.000 -13.000 
 Administrationsomkostninger -15.000 -13.000 -10.000 -10.000 
      
 Resultat af ordinær primær drift (EBIT) 25.000 20.000 15.000 12.000 
      
 Andre driftsindtægter 3.000 2.500 1.500 1.000 
 Andre driftsomkostninger -1.000 -500 -500 -500 
 Resultat af primær drift 27.000 22.000 16.000 12.500 
      
 Indtægt af kapitalandele i tilknyttede     
 virksomheder før skat 0 0 8.000 7.000 
 Finansielle indtægter 500 1.000 1.000 1.500 
 Finansielle omkostninger -3.500 -4.000 -4.000 -4.000 
 Resultat før skat 24.000 19.000 21.000 17.000 
      
 Skat af ordinært resultat -8.000 -6.500 -7.000 -6.500 
 Ordinært resultat efter skat 16.000 12.500 14.000 10.500 
      
 Ekstraordinært resultat efter skat -1.000 -500 -1.000 -500 
 ÅRETS RESULTAT 15.000 12.000 13.000 10.000 
      
 Der foreslås disponeret således:     
 Udbytte 10 % 2.000 2.000 2.000 2.000 
 Overført til næste år 13.000 10.000 13.000 13.000 
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2. Forskellen på en funktionsopdelt og en artsopdelt resultatopgørelse 
 
Virksomheder kan ifølge årsregnskabsloven frit vælge om de ønsker at opstille deres regnskab som en 
artsopdelt eller funktionsopdelt resultatopgørelse. Forskellen ligger i måden, man vælger at opstille 
omkostningsstrukturen. 
 
Det funktionsopdelte regnskab tager udgangspunkt i den organisatoriske funktion, mens det 
artsopdelte regnskab tager udgangspunkt i omkostningernes art. 
 
I den funktionsopdelte resultatopgørelse opstilles posterne efter den organisatoriske funktion, man 
specificerer således omkostningerne i produktionsomkostninger, distributionsomkostninger og 
administrationsomkostninger. 

I den artsopdelte resultatopgørelse opstilles posterne efter deres art, og her specificeres 
omkostningerne i eksempelvis omkostninger til råvarer m.v., andre eksterne omkostninger, 
personaleomkostninger og afskrivninger. 

Om virksomheden vælger den artsopdelte eller den funktionsopdelte resultatopgørelse er ikke 
afgørende for resultatet, da det giver det samme. 

 
     Andre Eksterne omkostninger: Salgsfremmende omk., lokaleomkostninger, biler, 
driftsomkostninger og øvrige omkostninger 
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VIII. Afskrivninger 
 
Afskrivninger er et udtryk for den løbende værdiforringelse af virksomhedens aktiver, som sker over 
den forventede levetid. 
 
1. Regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger 
 
Der findes to typer af afskrivninger: 

1) Regnskabsmæssige 
2) Skattemæssige 

 
For de regnskabsmæssige afskrivninger gælder, at det er virksomheden, der vurderer og beskriver, 
hvorledes de regnskabsmæssige afskrivninger foretages. Kravet er, at afskrivningsprofilerne giver et 
retvisende billede af arkivernes værdier. Det er ligeledes et krav, at der er kontinuitet i måden, der 
afskrives på, dog se nedenstående om op- og nedskrivninger. 
 
De skattemæssige afskrivninger har et andet sigte, deres formål er nemlig at give skattelettelser med 
henblik på investeringer, så virksomhedens opretholdelse og vækst sikres. 
 
De skattemæssige afskrivninger hviler på et andet princip end de regnskabsmæssige. Skat anvender 
saldoprincippet. Der er ikke noget krav om, at virksomheden skal afskrive skattemæssigt. Såfremt den 
afskriver skattemæssigt, kan der maksimalt afskrive 25% pr. år (gældende i 2020). Dispositioner om 
skattemæssige afskrivninger foretages oftest i samråd med virksomhedens revisor. 
 
Teknisk renser man regnskabet for de regnskabsmæssige afskrivninger og herefter tilføjer de 
skattemæssige afskrivninger. Blandt andet derfor er det forskel på årsrapporten og det skattemæssige 
regnskab. 

 
Anlægskartotek  
Virksomheden er pligtig til at føre et anlægskartotek, hvor hver enkelt aktiv er påført et unikt nummer, 
og indeholder oplysninger om aktivets værdi, herunder anskaffelsessum, afskrivninger og eventuelle 
op- eller nedskrivninger.  
 
 
 
  



 
 
 

Copyright © Sanne Marcus & H. P. Hansen 2022 
 

22 

Regnskabsmæssige afskrivninger 
Retvisende billede  
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Skattemæssige afskrivninger 
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2. Opskrivninger og nedskrivninger 
 
Op- og nedskrivninger foretages altid på baggrund af en konkret vurdering. Er aktivet mere værd end 
det står bogført til i balancen opskrives aktives. Modsat er arkivet mindre værd, nedskrives det. 
 
Opskrivninger påvirker aktiverne i balancen positivt, og dermed også indirekte egenkapitalen. 
Nedskrivninger optræder som en omkostning i resultatopgørelsen (på lige fod med afskrivninger) og 
arkiverne i balancen reduceres, og dermed også indirekte egenkapitalen. 
 
Op- og nedskrivninger benyttes normalt kun i forbindelse væsentlige ændringer på for eksempel 
bygninger, grunde og store anlæg. 
 
3. Udgifter; Omkostninger & investeringer 
 
Udgifter foreligger, når virksomheden påtager sig en forpligtigelse, typisk i forbindelse med aftale og 
levering af en vare eller tjenesteydelse. 
 
Udbetaling forekommer, når betalingsformidlingen finder sted i form af penge, ud af ”kassen” eller 
ved bankoverførsel. 
 
Omkostninger foreligger, når det aktuelle forbrug sker. 
 
Eksempel på investering 
 

✓ Ultimo 2021 anskaffer en virksomhed inventar for kr. 60.000. Ved levering betales en 
udbetaling på 20% og det resterende beløb betales i 2022.  

✓ Inventaret afskrives over 5 år.  
✓ Fordelingen mellem de tre begreber fremgår af nedenstående figur  
✓ Der ses bort fra momsen 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Udgift (til investering) 60.000      

Udbetaling 12.000 48.000     

Omkostning 2.000 12.000 12.000 12.000 12.000 10.000 
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Omkostning vs. Investering 
 
Der sondres mellem omkostninger (forbrug) og investeringer. Herunder er reglerne for hvornår det er 
det ene og det andet. 
 

 Omkostning 
= Forbrug 

Investering 
= Aktiv 

Beløb < 31.000 >31.000 

Levetid < 3 år* > 3 år* 

Posteres 
Resultatopgørelse 

Omkostning 
Balance 

Aktiv 

Afskrivning Straks Over den forventede levetid 

 
* Det er den fysiske levetid – og ikke den tekniske/økonomiske levetid, der er gældende. 
 
Der er sket en større ændring i straksafskrivningsbeløbet i 2021, der således er ændret fra kr. 14.400 til 
kr. 30.700. Der er dog fortsat visse undtagelser, så tjek den aktuelle situation. 
Afskrivningsbeløbet stiger typisk med et par hundrede kroner årligt. I 2022 er den kr. 31.000. 
 
I forlængelse heraf er der en række undtagelser, særlige regler vedrørende visse driftsmidler og 
småaktiver samt regler i relation til et eller fleredriftsmidler (samlesæt og/eller samfunktion). 
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IX. Årsrapportens finansielle oplysninger - Balance 
 
Balancen viser – igen i koncentreret form 
 
virksomhedens værdier (AKTIVER)  
virksomhedens forpligtelser (PASSIVER) 
 
Normalt præsenteres balancen i kontoform med aktiverne først og passiverne efterfølgende. Det 
omvendte kan ogå være tilfældet. Det har ingen betydning, blot det er konsekvent fra år til år. 
 
Balancen opdeles i såvel aktiv-siden som passiv-siden, hvor oplysningerne er opstillet enten i stigende 
eller faldende likviditetsorden. 
 
I balance-eksemplet på de næste sider er balancen opstillet i stigende likviditetsorden.  
 
Det vil sige for aktivernes vedkommende, at de aktiver, der står øverste, er de mindst likvide (det varer 
længe, inden de bliver til kontanter!), mens de aktiver, der står nederst, nærmest er kontanter. 
 
For passiverne gør noget tilsvarende sig gældende. De forpligtelser, der står øverste, er dem, der skal 
honoreres sidst (de mest tålmodige penge!), mens de, der står nederst, er penge, virksomheden skal 
betale i nær fremtid. 
 

 
 
Aktiver og passiver er altid lige store, idet egenkapitalen er forskellen mellem værdier og gæld. 
Balancen er altid opgjort pr. en dato, nemlig sidste dag i regnskabsåret; eksempelvis 31.12.20XX. 
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Definition på egenkapital: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kan udtrykkes som: 

1. Den forpligtigelse, som virksomheden har over for aktionærerne/ejerne 
2. Den del af virksomheden, som aktionærerne/ejerne selv finansierer 

 
Balancens poster gennemgås på kurset. 

 
Egenkapital = 

Aktiver (værdier) - Gæld (skyld til andre end aktionærerne) 
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EKSEMPEL - Koncern + Moderselskab 
 
   Balance - Kontoform  
 Balance pr 31.12.xx     
 Alt i 1000 DKK     
  KONCERN MODERSELSKAB 
 AKTIVER     
   20xx   20xx-1  20xx 20xx-1 
Note      

 Goodwill 10.000 20.000 0 0 
 Patenter mv. 5.000 7.000 0 0 
 Udviklingsprojekter 15.000 13.000 15.000 13.000 
 Immaterielle Anlægsaktiver 30.000 40.000 15.000 13.000 
      
 Grunde og bygninger 170.000 150.000 145.000 140.000 
 Produktionsanlæg og inventar 60.000 50.000 50.000 45.000 

 
Andre anlæg, driftsmateriale og 
inventar 10.000 10.000 5.000 5.000 

 Materielle Anlægsaktiver 240.000 210.000 200.000 190.000 
      

 
Kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder 0 0 50.000 40.000 

 Værdipapirer 30.000 20.000 0 0 
 Finansielle anlægsaktiver 30.000 20.000 50.000 40.000 
      
 ANLÆGSAKTIVER i alt 300.000 270.000 265.000 243.000 
      
 Varebeholdninger 40.000 35.000 35.000 30.000 
      
 Tilgodehavende kunder 20.000 18.000 17.000 15.000 
 Igangværende arbejder 15.000 20.000 15.000 13.000 
 Andre tilgodehavender 5.000 5.000 4.000 4.500 
 Periodeafgrænsningsposter  1.000 2.000 1.000 2.500 
 Likvide beholdninger 19.000 10.000 13.000 12.000 
      
 OMSÆTNINGSAKTIVER i alt 100.000 90.000 85.000 77.000 
      
 AKTIVER I ALT 400.000 360.000 350.000 320.000 
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EKSEMPEL - Koncern + Moderselskab - fortsat 
 

 Balance pr 31.12.xx     

 

Alt i 1000 DKK 
 
PASSIVER  20xx   20xx-1  20xx 20xx-1 

 

 
 
Aktiekapital 20.000 20.000 20.000 20.000 

 
Opskrivning efter indre værdis 
metode 30.000 20.000 30.000 20.000 

 Akkumuleret kursregulering (netto) 11.000 4.000 3.000 2.000 
 Overført resultat 67.000 54.000 45.000 34.000 
 Foreslået udbytte for året 2.000 2.000 2.000 2.000 
      
 EGENKAPITAL 130.000 100.000 100.000 88.000 
      
 Hensættelse udskudt skat 25.000 20.000 20.000 15.000 
 Andre hensatte forpligtelser 15.000 10.000 10.000 5.000 
 HENSATTE FORPLIGTELSER 40.000 30.000 30.000 20.000 
      
 Gæld til realkredit 80.000 90.000 70.000 80.000 
 Gæld til pengeinstitutter 60.000 60.000 60.000 60.000 
 Langfristet gæld 140.000 150.000 130.000 140.000 
      
 Gæld til realkredit 5.000 5.000 5.000 5.000 
 Gæld til pengeinstitutter 40.000 30.000 45.000 27.000 

 
Modtagne forudbetalinger fra 
kunder 5.000 0 5.000 0 

 Leverandørgæld 15.000 20.000 12.000 15.000 
 Gæld til tilknyttede selskaber 5.000 5.000 5.000 5.000 
 Selskabsskat 10.000 5.000 10.000 5.000 
 Anden gæld 10.000 15.000 8.000 15.000 
 Kortfristet gæld 90.000 80.000 90.000 72.000 
      
 GÆLDSFORPLIGTELSER i alt 230.000 230.000 220.000 212.000 
      
 PASSIVER I ALT 400.000 360.000 350.000 320.000 
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X. Noter og specifikationer 
 
Noter er et supplement til regnskabet, hvor man kan gå i dybden med forskellige regnskabsposter. 
 
Eksempler herpå er: 

• Personaleomkostninger 
• Finansielle indtægter og udgifter 
• Anlægsnoter 
• Egenkapitalopgørelse (krav fra regnskabsår, som starter 1. januar 2020 eller senere) 
• Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 
• Oplysninger om modervirksomhed, dattervirksomhed og associeret virksomhed. 

 
Kravene afhænger af hvilken regnskabsklasse virksomheden er.  
 
Ofte vil virksomheden benytte de sidste noter i rgenskabet til at anføre kontraktlige forpligtelser 
(herunder leasing), eventualposter og sikkerhedsstillelse samt virksomhedens transaktioner med 
nærtstående parter, herunder koncernstruktur og ejerskab.  
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XI. Pengestrømsanalyse 
 
Pengestrømsanalysen viser de pengestrømme (cash-flow), som virksomheden har genereret i 
regnskabsåret. Indregningen i pengestrømsanalysen sker ud fra et betalingsprincip – altså ind- og 
udbetalinger indregnes fra det tidspunkt, hvor betalingen sker. 
I resultatopgørelsen vises indtægterne, når de er indtjent og de tilhørende omkostninger uden hensyn 
til om de faktisk er betalt eller ikke.  
 
Pengestrømsanalysen er opdelt i pengestrømme fra virksomhedens: 
 
Driftsaktivitet 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i 
driftskapital, betalte renter samt betalt selskabsskat. 
 
Investeringsaktivitet 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af 
virksomheder og aktiviteter, materielle og andre langfristede aktiver. 
 
Finansieringsaktivitet 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 
aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld 
samt betaling af udbytte. 
 
Likvider 
Omfatter likvide beholdninger (betalingsmidler). 
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Eksempel på pengestrømsanalyse – Siemens 2010 
 

 
Kilde: E-conomics 

202X 202X-1 
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XII. Koncerner 
 
En koncern er en samling af virksomheder, hvor en virksomhed (moderselskab) har kontrollen over 
andre virksomheder (datterselskaber). 
 
Hvis et selskab ejer mere end 50 % af aktierne eller stemmerne i et andet selskab, taler vi om et 
datterselskab. Ejer selskabet 50 % eller mindre af aktie-stemmerne, kaldes det et associeret selskab. 
 
En koncern kan illustreres således 
 
 

 
 
 
Et koncernregnskab er derfor et samlet regnskab over alle selskaberne i koncernen, hvor interne 
handler er udlignet (konsolideret), og dermed et udtryk for den samlede aktivitet udadtil. Handler 
nærstående virksomheder med hinanden bør det være korrekt beskrevet i noten ”Nærtstående 
parter”, der ofte findes bagerst i årsrapporten. 
  



 
 
 

Copyright © Sanne Marcus & H. P. Hansen 2022 
 

33 

XIII. Nøgletal og regnskabsanalyse 
 
Et nøgletal i regnskabsmæssig forstand udtrykker igennem et enkelt tal en sammenhæng mellem flere 
forskellige økonomiske faktorer. 
 
En af de grundlæggende modeller for nøgletal er DuPont-pyramiden, som stort set alle 
regnskabsstuderende i tidligere tider har skullet kunne udenad til eksamen.   
 
I forbindelse med regnskabsanalyser bruges ofte en del nøgletal til sammenligning fra år til år eller 
mellem flere virksomheder. 
 
Der er i særlig grad tre områder, der interesserer: 
 

Rentabilitet (også kaldet lønsomhed) udtrykker, hvor god virksomheden er til at tjene penge og 
præstere overskud. 
 
Soliditet, der er et udtryk for evne til at modstå tab. 
 
Likviditet, er siger noget om virksomhedens betalingsevne. 

 

 
 

 
Kilde: Tivoli regnskab 2019 
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Af nøgletal på de tre her nævnte områder kan med udgangspunkt i det foregående eksempel på 
resultatopgørelse og balance illustreres som nedenstående, idet tallene herfra er brugt i 
beregningseksemplerne: 

Nøgletal - KONCERN 20xx 
       
RENTABILITET   SOLIDITET    

       

Forrentning af egenkapital  Soliditetsgrad(egenkapitalandel)  

       

Formel:    Formel:   

Årets resultat x 100/Gns. egenkapital Egenkapital x 100/Balancesum 

       

Eksempel    Eksempel   

Årets resultat:  15.000   Egenkapital  130.000  

Egenkapital primo:  100.000   Balancesum  400.000  

Egenkapital ultimo:  130.000      

Gns. egenkapital  115.000   Soliditetsgrad 33% 

       

Forrentning af egenkapital 13,0%     

    Indre værdi  

       

Bruttomargin/Dækningsgrad  Formel:   

    Egenkapital x 100/Aktiekapital 

Formel:       

Bruttofortjeneste x 100/Nettoomsætning Eksempel   

    Egenkapital  130.000  

Eksempel    Aktiekapital  20.000  

Bruttofortjeneste:  70.000      

Nettoomsætning:  200.000   Indre værdi 650% 

       

Bruttomargin/Dækningsgrad 35,0%     

    LIKVIDITET  

       

Overskudsgrad   Likviditetsgrad  

       

Formel:    Formel:   

Resultat primær drift x 100/Nettoomsætning Omsætningsaktiver x 100/Kortfristet gæld 

       

Eksempel    Eksempel   

Resultat af primær drift  27.000   Omsætningsaktiver  100.000  

Nettoomsætning  200.000   Kortfristet gæld  90.000  

       

Overskudsgrad 13,5%  Likviditetsgrad 111% 

 
Der er grund til at tage nøgletal med et vist forbehold. Det er kun indikatorer, der i bedste fald kan give 
et fingerpeg om retningen i udviklingen. For at arbejde med nøgletal er det afgørende med kendskab 
til virksomheden, branchen og udviklingen heri. 
 
Kritikken mod nøgletal udspringer blandt andet af, at der er tale om statiske beregninger – undertiden 
baseret på gennemsnit. 
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XIV.  Grundlæggende forudsætninger for regnskaber 
 
Going Concern  

- fortsat drift (modsat likvidation) 
 
Matchning 

- omkostninger skal vedrører periodens indtægter 
 
Kontinuitet 

- ikke skift i regnskabsprincipper (indregning/måling) 
 
Periodisering 

- indtægter og omkostninger skal vedrøre den pågældende periode 
 
Bruttoværdier 

- ingen udligning (debitorer/kreditorer) 
 
Væsentlighed 

- relevante forhold – afhænger af betydningen for regnskabet 
 
Klarhed 

- overskuelighed (bl.a. noter) 
 
Indhold frem for formalia 
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XV. Flere regnskaber 
 
1. En koncern – TIVOLI 
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2. En lille virksomhed 
 

EKSEMPEL - lille virksomhed     
  Beretningsform - Artsopdelt  

Resultatopgørelse 01.01.xx - 31.12.xx    

     

           20xx   %           20xx-1  % 

     

Nettoomsætning 4.500.000  100  3.700.000  100  

Direkte omkostninger -400.000 -9% -300.000 -8% 

     

Dækningsbidrag I 4.100.000 91% 3.400.000 92% 

     

Personaleomkostninger -2.300.000 -51% -2.300.000 -62% 

     

Dækningsbidrag II 1.800.000 40% 1.100.000 30% 

     

Salgsomkostninger -300.000 -7% -200.000 -5% 

     

Markedsføringsbidrag 1.500.000 33% 900.000 24% 

     

Administrationsomkostninger -300.000 -7% -400.000 -11% 

     

Indtjeningsbidrag 1.200.000 27% 500.000 14% 

     

Afskrivninger -200.000 -4% -200.000 -5% 

     

Resultat før finansielle poster 1.000.000 22% 300.000 8% 

     

Finansielle indtægter 20.000 0% 40.000 1% 

Finansielle omkostninger -20.000 0% -10.000 0% 

     

Resultat før skat 1.000.000 22% 330.000 9% 

     

Skat af året resultat -300.000 -7% -80.000 -2% 

     

ÅRETS RESULTAT 700.000 16% 250.000 7% 
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EKSEMPEL - lille virksomhed   
  Balance - Kontoform  
   
AKTIVER   
        20xx         20xx-1  
   
Goodwill  200.000   400.000  
   
Immaterielle Anlægsaktiver  200.000   400.000  
   
Værdipapirer  70.000   30.000  
   
Finansielle anlægsaktiver  70.000   30.000  

   
Anlægsaktiver i alt  270.000   430.000  
   
Tilgodehavende kunder  200.000   100.000  
Likvide beholdninger  1.280.000   690.000  
   
Omsætningsaktiver i alt  1.480.000   790.000  
   
AKTIVER I ALT  1.750.000   1.220.000  
   
   
PASSIVER   
   
Aktiekapital  500.000   500.000  
Overført overskud  -     -    
Foreslået udbytte for året  700.000   250.000  
   
Egenkapital  1.200.000   750.000  
   
Hensættelse udskudt skat  50.000   100.000  
   
Hensatte forpligtelser  50.000   100.000  
   
Selskabsskat  300.000   150.000  
   
Langfristet gæld  300.000   150.000  
   
Selskabsskat  -     140.000  
Anden gæld  200.000   80.000  
   
Kortfristet gæld  200.000   220.000  
   
Gældsforpligtelser i alt  500.000   370.000  
   
PASSIVER I ALT  1.750.000   1.220.000  
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 3. Håndværks- og entreprenørvirksomhed 
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 HÅNDVÆRKER-/ENTREPRENØRVIRKSOMHED 

   

 Noter - eksempler  

   

1 Personaleomkostninger, fx  

 Gager og lønninger  

 Andre omkostninger til social sikring  

 Andre personaleomkostninger  

   

2 Skat af årets resultat, fx  

 Beregnet skat af skattepligtig indkomst  

 Regulering af udskudt skat  

   

3 Igangværende arbejder for fremmed regning, fx 

 Igangværende arbejder for fremmed regning 

 Aconto faktureringer  

   

4 Egenkapital  

 Anpartskapital  

 Overført resultat  

   

5 Langfristede gældsforpligtelser, fx  

 Gæld med forfald om mere end 1 år frem  

   

6 Eventualforpligtelser, fx  

 Leasingaftaler  

   

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser, fx  

 Sikkerhed over for pengeinstitutter  

   

8 Ejerforhold, fx  

 Ejerbog, ejere med mere end 5 % af stemmerne 
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I 1.000 DKK

RENTABILITET SOLIDITET

Forrentning af egenkapital Soliditetsgrad

Formel: Formel:

Årets resultat x 100/Gns. egenkapital Egenkapital x 100/Balancesum

Eksempel Eksempel

Årets resultat: 1.300       Egenkapital 2.275       

Egenkapital primo: 975          Balancesum 7.600       

Egenkapital ultimo: 2.275       

Gns. egenkapital 1.625       Soliditetsgrad 30%

Forrentning af egenkapital 80%

Indre værdi

Bruttomargin/Dækningsgrad Formel:

Egenkapital x 100/Aktiekapital

Formel:

Bruttofortjeneste x 100/Nettoomsætning Eksempel

Egenkapital 2.275       

Eksempel Aktiekapital 125          

Bruttofortjeneste: 6.000       

Netoomsætning: 31.000     Indre værdi 1820

Bruttomargin/Dækningsgrad 19,4%

LIKVIDITET

Overskudsgrad Likviditetsgrad

Formel: Formel:

Resultat primær drift x 100/Nettoomsætning Omsætn-aktiver x 100/Kortfr. gæld

Eksempel Eksempel

Resultat før finansielle poster 1.900       Omsætningsaktiver 6.600       

Nettoomsætning 31.000     Kortfristet gæld 5.125       

Overskudsgrad 6,1% Likviditetsgrad 129%

Nøgletal - Håndværker/entreprenør 20xx
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XVI. Metode til analyse og rensning af årsrapporten 
 

1. Læs ledelses- og revisionspåtegning 
 

2. Læs ledelsesberetning 

• Er der forhold, der forklarer udviklingen i nøgletallene, eller som har betydning for den 
fremtidige udvikling i selskabet? 

 
3. Læs regnskabspraksis 

• Fokus på særlige forhold for branchen – noget der virker underligt? 
 

4. Gennemgå årsregnskabet/koncernregnskabet 
 

5. Rensning af årsregnskabet/koncernregnskabet 

• Er der forhold, der skal korrigeres for, inden der analyseres på hoved- og nøgletal? 
 

6. Læs hoved- og nøgletalsoversigten 

• Er der udviklingstendenser, der virker underlige (fx i forhold til branchen)? 
 

7. Analyse af virksomhedens risici 
 

8. Analyse af eventuelle supplerende beretninger 

 
Rensning af årsrapporten 
 

• Henviser revisionspåtegningen til specielle forhold, så som going concern problemer 

eller indregning og måling? 

• Har der været ændringer i regnskabspraksis? 

• Særlige forhold i regnskabspraksis? 

• Hvilke regnskabsposter er påvirket af ændringer i regnskabspraksis og er 

sammenligningstal rettet? 

• Er der usædvanlige forhold, der har påvirket årets resultat, fx store engangsposter? 

• Er der foretaget ekstraordinære nedskrivninger eller opskrivninger af aktiverne? 

• Er der i årets løb solgt eller købt datterselskaber og hvordan er den regnskabsmæssige 

behandling heraf? 

• Er der eventuelle ophørende aktiviteter, der skal korrigeres for? 
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XVII. Analyse af virksomhedens risici 
 
 
Finansielle risici 
 
Finansiel gearing - stor egenkapital/lille gæld eller omvendt. 
 
Valutarisici – terminssikring – handel i samme valuta 
 
 
Driftsmæssige risici 
 
Variabilitet – reversibilitet 
 
 
Andre risici 
 
Opkøb af virksomheder? 
 
Kapitalintensiv? 
 
Konjunkturfølsom branche? 
 
Produktansvar? 
 
Salg til ustabile lande? 
 
Ledelsesskift /-problemer? 
 
Hyppige revisorskift? 
 
Kunde og/eller leverandørspredning? 
 
Produktudvikling? 
 
Produktsortiment – spredning? 
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XVIII. Faresignaler 
 
Usædvanlige fald i hensatte forpligtelser? 
 
Stigende gældsætning? 
 
Vedvarende negativ likviditet fra driften => lavt investeringsniveau? 
 
Stigende pengebindinger i debitorer og lager i relation til omsætning? 
 
Fald i omkostninger til marketing, udvikling, vedligeholdelse og ny-investeringer? 
 
Lav likviditetsreserve? 
 
Faldende omsætning og dækningsgrad 
 
Sale & lease back transaktioner 
 
Kritik fra erhvervsjournalister og aktieanalytikere? 
 
Kritik på sociale medier (SoMe) 
 
Usædvanlig revisorpåtegning? 
 
Skift af revisor – direktion – bestyrelse? 
 
Personsammenfald – direktion/bestyrelse? 
 
Uklar eller kompliceret koncernstruktur? 
 
Forsinkede års- og perioderegnskaber? 
 
Ændringer af anvendt regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn? 
 
Ændring af regnskabsperioder? 
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XIX. Bilag 
 
1. Finansiel gearing - eksempel 
 
 
          A       B 
 
Fremmedkapital      750.000    250.000 
Egenkapital       250.000    750.000 
     1.000.000 1.000.000 
 
Overskud før renter      140.000    140.000 
Renter           75.000      25.000 
Overskud efter renter         65.000    115.000 
 
EK-forrentning %          26        15 
Soliditetsgrad           25        75 
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2. Working Capital (Arbejdskapital) 
 
Working capital eller arbejdskapital er de penge, der er bundet i debitorer, kreditorer og lagre. Ved at 
reducere pengebindingen gennem nedbringelse af debitorer og lagre samt forøgelse af kreditorer kan 
der frigøres midler med bedre likviditet og omkostningsbesparelser til følge. 
 
Hvorfor er det vigtigt? 
Arbejdskapital er den likviditet, det kræver at opretholde den daglige drift i en virksomhed. Evnen til at 
holde et lavt niveau af arbejdskapital og stadig eksekvere på strategien vil ofte medføre et bedre afkast 
af investeret kapital. 
 
± Δ Debitorer 
 
± Δ Varekreditorer 
 

± Δ Varelagre 

 

Ved at reducere pengebindingen på et eller flere af disse områder kan der typisk inden for få måneder 

frigives 20-30 % af de bundne midler med bedre likviditet og omkostningsbesparelser til følge. 

 

Mange virksomheder overser imidlertid vigtigheden af at holde kapitalbindingen i working capital 

nede. En høj working capital betyder unødvendig kapitalbinding og dermed forbigåelse af 

investeringsmuligheder. En gennemgang af arbejdskapitalen med en optimering af pengebindingen for 

øje er en af de billigste måder at frigøre midler til bl.a. investering i vækst. 

 

Fordele ved at sætte fokus på working capital 

Ved at sætte fokus på arbejdskapitalen kan der opnås en række driftsfordele, bl.a.: 

• Færre renteomkostninger 

• Færre tab på debitorer 

• Færre lagernedskrivninger 

• Optimering af forretningsgange 

• Personalebesparelser. 
 
Reduktion af pengebindingen på et eller flere af disse områder kan frigøre midler med bedre likviditet 
og besparelser til følge. 
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3. Supplerende regnskaber 
(stakeholder regnskaber) 
 
Rapportering i tekst og grafer om fx 

• kunder 

• medarbejdere 

• samfund  

• aktionærer 
 
Eksempler på typer af supplerende regnskaber: 

• Viden regnskaber 

• Kvalitativ regnskabstype, der evaluerer og udvikler virksomhedens samlede kompetencer og 

viden til brug som konkurrencemæssig fordel 

• For eksempel; IT-færdigheder, sprogkundskaber, uddannelsesomkostninger, medarbejder- og 

kundetilfredshed, mentorordninger etc. 

 

• Etiske regnskaber 

• Supplerer det økonomiske regnskab ved at måle på, om der leves op til egen etiske standarder 

for virksomheden 

• For eksempel; forbedre brandværdi, øge medarbejdertilfredshed og styrkeforholdet til 

kunderne 

 

• Sociale regnskab (CSR) 
• Opgørelse over initiativer til at forbedre det sociale miljø for deres medarbejdere og øvrige 

samfund 
• For eksempel; virksomhedens sociale- og samfundsmæssige ansvar, politikker, omsætning af 

politikker til handling, medarbejder- og kunde tilfredshed, engagement og loyalitet 
•  

• Miljøregnskaber (lovpligtig) 
• Opgørelse over virksomhedens påvirkning af miljøet gennem ressourceforbrug og affald 
• For eksempel; CO2 udslip, opvarmning, elektricitet, vandforbrug, transport etc. 

 
 

 
Eksempler fra Coloplast 2019/2020 regnskab 
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4. Intellektuel kapital 
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XX. Regnskabsmæssig/økonomisk litteraturliste 
Specielt for ikke-økonomer 
 
Regnskabsforståelse og -analyse 
 
”Knæk en Årsrapport” 3. udgave 
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 
FSR Forlaget 2015 (Thomson 3374 0700) 
 
Årsrapport & Regnskabsanalyse 
Anne Bastrup, Jan Dich Mortensen, Jan Furbo Sørensen 
Hans Reitzels Forlag 2. udgave 2017 og e-bog 2017 
 
Årsrapport og virksomhedsanalyse 
Jørgen Ravn Elkjær & Kristian Hjulsager 
Karnov Group Denmark A/S 2012 
 
Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse 
Bent Schack 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 
 
Regnskabsanalyse og værdiansættelse 
Ole Sørensen 
Gjellerup 6. udgave 2021 
 
Finansiel Rapportering 
Jens Oluf Elling 
Gads Forlag 5. udgave 2019 
 
Introduktion til koncernregnskaber 
Peder Fredslund Møller 
Gads Forlag 2018 
 
Økonomistyring 
 
Virksomhedens økonomistyring 
Michael Andersen & Carsten Rohde 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018 
 
Økonomistyring og virksomhedsanalyse 
Lone Hansen, Morten Dalbøge & Torben Rosenkilde Jensen 
Hans Reitzels 2018 

 
Management Accounting 
Atkinson, Banker, Kaplan & Young 
Printice Hall 1997 
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Økonomistyring og budgettering som ledelsesform - en introduktion 
Preben Melander, Handelshøjskolens Forlag 2001 
 
Økonomistyrings nye ledelsesteknologier - fra ABC til TQM 
Preben Melander, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002 
 
 
Investering og Finansiering 
Peter Lynggaard 
Handelshøjskolens Forlag 2013 

 
Årsregnskabsloven (ÅRL) 
 
Kan rekvireres hos de større revisionsfirmaer via nettet. 
Eller findes på www.erhvervsstyrelsen.dk. 
 
 
Supplerende regnskaber (Stakeholder regnskaber) og intellektuel kapital 
 
Se: www.videnskabsministeriet.dk 
 
Forfattere som 
Jan Mouritsen 
Per Nikolaj Buhk 
Tom Stewart 
Edwinsson 
vil være relevante. 
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XXI. Undervisere  

  
H. P. Hansen, cand.merc.    Sanne Marcus, cand.merc. 

 Mail: hp@supplement.dk    Mail: sm@supplement.dk 
 Telefon: 2221 2688     Telefon: 2616 8017 

Kursisterne siger 

”Det hele giver pludselig mere mening! Jeg havde fornøjelsen af H.P. Hansen og Sanne Marcus på 

kurset "Regnskab for ledere." Og hold nu op det var alle pengene værd. For det første var det to 
fantastiske undervisere, der virkelig formår at lave en let og underholdende stemning, trods et 
"tørt" emne. og for det andet, så formår de virkelig at undervise ud fra kursisternes egne 
problematikker, så det hele pludselig giver meget mere mening. Jeg er taget hjem med en helt 
anden indsigt i virksomhedens økonomi, og specielt en meget udvidet horisont omkring 
mulighederne med et regnskab. Jeg var helt ked af at der ikke var flere økonomikurser jeg kunne 
komme på. Stor ros til begge herfra. 

Trine Borup, Salgschef & Bestyrelsesmedlem, Bo-vent A/S 
 
“Vi havde den glæde at have H.P. Hansen som underviser i forbindelse med et to dages internt 
kursus i regnskab og økonomi. Det blev et par meget lærerige og fornøjelige dage i selskab med 
H.P. Hansen. Kurset var tilrettelagt i en fin kombination af tavleundervisning og caseopgaver, og 
kursisterne blev inddraget i stor stil. Samtidig evnede H.P. Hansen at videreformidle budskabet på 
en uformel måde, og han fornemmede hurtigt, på hvilket niveau undervisningen skulle foregå. Alt i 
alt en meget positiv og udbytterig oplevelse.” 

Advokat Flemming Keller Hendriksen, Forum Advokater, Roskilde 
 
“Du har virkelig formået at kommunikere “tørt materiale” på en meget pædagogisk og 
underholdende måde. Samtidig har du anvendt mange praktiske eksempler fra den virkelige 
verden, så det var let at relatere til. Det skal du have stor tak for.” 

Niels A. Schuldt, ECCO 

 
Kurserne er både lærerige og underholdende. Som kursisterne siger: 
”… jeg var virkelig positivt overrasket over, hvor spændende du kunne gøre et regnskabskursus. 
Udbyttet var stort ift. vores afdeling.” 

Mette Jensen, Account Manager, Nykredit International, København 

mailto:hp@supplement.dk
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