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Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ænd ring af årsregnskabslo-
ven og revisorloven. 

Hermed fremsendes Videncentret for Landbrugs høringssvar vedrørende udkast til lov-
forslag om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Kommentarerne drejer sig alene 
om indførelse af forenklet revision i små virksomheder. 

1. Anvendelse af forenklet revision kræver vedtagel se på den ordinære generalfor-
samling 
En betingelse for anvendelse af forenklet revision er, at det vedtages på den ordinære 
generalforsamling. For virksomheder der har kalenderårsregnskaber, hvilke der er flest 
af, betyder det, at en vedtagelse vil ske i 1. halvår 2013 med virkning for 2013 regn-
skabsåret. Således vil den besparelse der opnås på den forenklede revision først op-
nås i slutningen af 2013 og hen i 2014 hvor revisionsydelsen normalt forfalder til beta-
ling.  
 
Det bør overvejes, om der for at fremrykke tidspunktet for effekten af denne ændring 
kunne dispenseres for vedtagelse på en ordinære generalforsamling, således at for-
enklet revision vil kunne anvendes på 2012 kalenderårsregnskaber. En mulighed kun-
ne være lovgivningsmæssigt at ligestille forenklet revision med revision som vi kender 
det i dag. 

2. Revisionspligt/fravalg af revision og forenklet revision 
Revisor skal ved virksomheder der til vælger forenklet revision og som i forvejen har 
fravalgt revision ikke udarbejde revisionsprotokol, ligesom vedkommende ikke skal væ-
re anmeldes i Styrelsens register eller vedtægterne indeholde oplysninger om revisor. 
Dette er ikke tilfældet når en virksomhed ikke kan fravælge revision overgår til forenklet 
revision, hvorfor forenklet revision derfor vil findes i 2 forskellige udgaver. 
 
For ikke at forvirre virksomheder og interessenter bør det overvejes om det er hen-
sigtsmæssigt at der er denne forskel og om der ikke kunne findes en løsning hvor kra-
vene til de revisionspligtige og ikke revisionspligtige virksomheder er ens. 
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3. Påvirkning af erklæringer afgivet i henhold til selskabsloven 
Udkastet til lovforslag om forenklet revision belyser ikke i detaljer hvordan erklæringer 
afgivet i henhold til selskabsloven påvirkes (selskabsretlige erklæringer). I forbindelse 
med fremsættelse af lovforslaget bør dette område inddrages. 

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående står jeg gerne til disposition for afklaring 
heraf. 

Venlig hilsen 
 
 
Martin Elkjær 
Specialkonsulent / statsautoriseret revisor 
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