
nu er det      
udbyttetid 

skat:      
spise ude eller hjemme? 
   

øget goodwill       
fremgår ikke af regnskabet       

3 52

 

 

Gratis at tjekke  
konkurrentens regnskab

anske selskaber ind-
beretter hvert år års-
regnskabet til Erhvervs-
styrelsen, og siden 5. 
december 2014 er det 
blevet gratis for enhver 

at hente disse regnskaber på styrelsens 
hjemmeside.  
 Det betyder med andre ord, at du 
har fri adgang til at gennemlæse ek-
sempelvis kunders eller konkurren-
ters årsregnskab. Hvis du ønsker at 
undersøge en ny kundes økonomiske 
forhold, kan du altså hente denne kun-
des regnskab på nettet, hvis kunden 
driver sin virksomhed i selskabsform. 
Årsregnskaberne blev gratis at hente i 
forbindelse med, at Erhvervsstyrelsen 
lagde CVR-registeret ind på hjemmesi-
den www.virk.dk. 

Før 5. december 2014 var det nødven-
digt med en adgang via NemId for at 
hente regnskaber fra Erhvervsstyrel-
sen, og det kostede dengang 37 kroner 

for hvert rekvirerede regnskab. Nu har 
enhver med internetforbindelse i ste-
det direkte adgang til regnskaberne 
på hjemmesiden www.virk.dk uden 
brug af NemID eller digital signatur. Ud 
over at det nu er gratis at indhente sel-
skabers årsregnskaber, har det nye site 
også den fordel, at arkivet rækker man-
ge år tilbage. Eksempelvis er det muligt, 
direkte fra sitet, at udskrive regnskaber, 
der går helt tilbage til 1995.
 
At du som ejerleder eller direktør i et 
selskab nu har gratis adgang til kon-
kurrenternes årsregnskaber, betyder 
naturligvis også, at de på samme måde 
har adgang til dit selskabs regnskaber. 
Desuden kan enhver medarbejder i 
dit selskab ligeledes gå ind og kigge i 
årsregnskabet. Derfor kan det i endnu 
højere grad være relevant at konsultere 
din revisor for at sikre, at dit årsregn-
skab er retvisende og overholder lo-
vens krav. 

D

JEG IVÆRKSATTE gennem årene en 
række tiltag med henblik på at øge 
virksomhedens værdi. 

drømmer du om at sælge din virksomhed 
Har du planer om at afhænde din virksomhed, er 
der en række forhold, du skal tænke på. Gert Ritter
har netop solgt sin sommerhusudlejningsvirk-
somhed efter 11 år. I et interview fortæller Gert Rit-
ter, hvilke overvejelser han og hans kone gjorde, da 
de skulle sælge selskabet. læs side 4-5

” Gert Ritter:
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NÅR du indsender dit selskabs selvan-
givelse til SKAT, kan det i dag kun ske 
elektronisk via TastSelv. Det er altså ikke 
længere muligt at indsende selskabets 
selvangivelse på papir og med postvæ-
sen. Sædvanligvis er fristen for at indsen-
de selskabets selvangivelse seks måneder 
efter indkomstårets afslutning. Sluttede 
dit selskabs regnskabsår eksempelvis den 
30. september 2014, ville sidste frist for 
elektronisk indberetning af selvangivel-
sen være den 1. april 2015. Men denne 
frist er udsat. 

Fristen udsat
Fristen er udsat, fordi Folketinget har 
bestemt, at selskaber skal indberette 
tidligere og nuværende skattemæssige 
underskud, hvilket kræver en del ekstra 
tastearbejde hos landets selskaber og re-
visorer. Derfor har skatteministeren fore-
slået at udsætte selvangivelsesfristen for 

indkomståret 2014 til 1. september 2015. 
Ved redaktionens afslutning var lovforsla-
get endnu ikke vedtaget. 
 
Systemet åbner først i maj 2015
Da SKAT er ved at udvikle et helt nyt sy-
stem til indberetning af selskabers selv-
angivelser, er der indtil videre fuldstændig 
lukket for indtastninger. Du kan altså ikke 
indsende dit selskabs selvangivelse, før 
systemet åbner. Det kan give lidt ekstra-
arbejde til din revisor, der skal have sagen 
frem igen, selvom regnskabet er færdigt. 

Indtastning af underskud
Hvis dit selskab har et fradragsberettiget  
skattemæssigt uudnyttet underskud i 
årets indtægt, har du nu pligt til at indbe-
rette underskudssaldoen til SKAT. Du eller 
din revisor kan allerede nu begynde at 
indtaste de gamle underskud. Den del af 
det nye system er allerede åbent nu. 

HVIS du på baggrund af det seneste års-
regnskab for dit selskab skal have ud-
bytte, er der nogle forhold, du skal være 
opmærksom på. Først og fremmest kan 
du kun få udbetalt udbytte, hvis der er frie 
reserver på egenkapitalen. Det betyder 
som udgangspunkt, at der skal genereres 
overskud i selskabet, før der kan udloddes, 
og at der ikke kan udloddes mere end det 
oparbejdede overskud. Vær i øvrigt op-
mærksom på, at det ikke er alt overskud, 
der kan udloddes til ejerne. Udlodning af 
udbytte skal foreslås af ledelsen og skal 
derefter besluttes på en generalforsam-
ling. Generalforsamlingen kan derfor kun 
vedtage udbytte, som er foreslået eller 
tiltrådt af selskabets ledelse. Det er også 
muligt under visse betingelser at udlodde 
ekstraordinært udbytte i løbet af året.  

Udbytte udbetales til ejerne af selskabet. 
Hvis du er personlig ejer af selskabet, og 
udbyttet derfor skal udbetales personligt 
til dig, skal dit selskab tilbageholde udbyt-
teskatten og må således kun udbetale net-
tobeløbet til dig. Nettobeløbet består af 
det udloddede beløb minus udbytteskat-
ten. Selskabet har i øvrigt pligt til at indbe-
rette udbyttet til SKAT. Husk som altid at 
sørge for at indberette udbyttet, inden der 
betales til skattekontoen, så selskabet ikke 
får problemer med SKAT. Hvis udbyttet skal 
udloddes i andre værdier end kontanter, 
skal du være opmærksom på, at der som 
udgangspunkt skal udarbejdes en vurde-
ringsberetning. Tal med din revisor om, 
hvad der kan lade sig gøre i din situation.  

Skal du have udbytte?

SKAT har udsat fristen for 
selvangivelsen

Husk indbetaling af ferietillæg

har du ansat medarbejdere i din virksomhed, skal du være opmærksom på at indberette og betale ferietillægget for den del af de ansatte, som har løn 
under ferie. Ferietillægget udgør én procent, medmindre en anden procentsats er aftalt ved en overenskomst. Ferietillægget skal som udgangspunkt 
indberettes og udbetales til den ansatte, når denne holder ferien. Oftest bliver ferietillægget dog allerede udbetalt i april eller maj.
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skat

En fordel at invitere kunder til 
spisning i egne lokaler
Repræsentationsudgifter vil typisk bestå af udgifter til restaurationsbesøg, bespisning i virksomhedens 
egne lokaler, underholdning, fornøjelser, rejser, udflugter eller gaver. Vær opmærksom på, at de moms-
mæssige og skattemæssige konsekvenser for disse aktiviteter kan være forskellige. 

FIRMAET kan have forskellige grunde til 
at afholde repræsentationsudgifter. Det 
kan eksempelvis være for at tiltrække nye 
kunder eller lukke et udestående tilbud. 
Ofte kan grunden også være at bevare og 
udbygge et godt forhold til eksisterende 
forretningsforbindelser.

Restaurantbesøg med kunder
Den klassiske form for repræsentation 
består i, at du inviterer udvalgte kunder 
på restaurant sammen med et par nøgle-
medarbejdere, hvor I drøfter forretninger, 
mens I indtager den gode mad og vin. 
 Hvis der er en reel forretningsmæssig 
anledning til mødet, kan du fratrække 25 
procent af momsen på regningen, og skat-
temæssigt kan du også fratrække 25 pro-
cent af udgiften.

Bespisning i virksomhedens egne lokaler
I 2010 ændrede skattemyndighederne 
praksis med hensyn til fradrag for moms 
ved bespisning i virksomhedens egne lo-
kaler. Det var som følge af en EU-dom, 
der fastslog, at der var 100 procent moms-
fradrag for udgifter til bespisning i egne 
lokaler. Det gælder både møder med for-
retningsforbindelser og interne faglige 
møder med virksomhedens personale. 
Hvis du har mulighed for det, er det altså 
en momsmæssig fordel, at møderne hol-
des i virksomhedens egne lokaler. I be-
høver ikke at have egen kantine. Udgifter 
til en ekstern leverandør indebærer også 
fuldt fradrag for moms. Interne faglige 
møder med medarbejderne er også fuldt 
ud fradragsberettiget momsmæssigt.
 Skattemæssigt er der stadig kun 25 pro-
cent fradrag for udgiften, når der er tale 
om et repræsentationsarrangement med 
forretningsforbindelser, også selvom der 
deltager flere medarbejdere. 

Gaver til forretningsforbindelser
Gaver til eksempelvis forretningsforbind-
elser er også repræsentationsudgifter. 
Her kan du dog ikke fratrække moms, 
mens du skattemæssigt kan fratrække 25 
procent. 

PÅ RESTAURANT MED KUNDERNE

Du har inviteret to kunder og en medarbejder til 
spisning på den lokale Restaurant Skovly.

Regningen inklusive moms lyder på: 2.000 kroner

Moms heraf: 20 procent  400 kroner

Momsfradrag: 400 kroner x 25 procent  100 kroner 

Skattefradrag:  
1.900 kroner x 25 procent  475 kroner

Nettoudgift:  1.425 kroner 

BESPISNING I EGNE LOKALER

Du har inviteret to kunder og en medarbejder 
til at deltage i en frokost i et mødelokale i dit 
firma. Du bestiller fire kuverter fra den lokale 
Restaurant Skovly samt tre flasker rødvin fra 
vinhandleren i byen. 

Regningen på mad og vin  
– inklusive moms lyder på  2.000 kroner 

Moms heraf: 20 procent  400 kroner

Momsfradrag: 400 kroner x 100 procent  400 kroner

Skattefradrag: 1.600 kroner x 25 procent  400 kroner

Nettoudgift:  1.200 kroner

GAVER TIL FORRETNINGSFORBINDELSER

I anledning af en kundes jubilæum sender 
du en erkendtlighed i form af tre flasker god 
rødvin. Det kunne også være en buket blomster. 
Hvad kan du trække fra i den forbindelse?

Her er reglen, at du ikke får noget momsfradrag, 
mens du skattemæssigt kan fratrække 25 
procent af udgiften.

Tre flasker rødvin til en kunde  
– inklusive moms  300 kroner 

Moms heraf: 20 procent  60 kroner

Momsfradrag: Gaver ingen fradrag  0 kroner

Skattefradrag:  
300 kroner x 25 procent 75 kroner

Nettoudgift:  225 kroner

Temaserie om skattefradragsberettigede udgifter
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virksomhedsdrift

”Vi bestræbte os på hele tiden 
at forbedre virksomheden”

llerede fra den første dag, hvor 
Gert Ritter startede sin virksom-
hed med sommerhusudlejning 

i Nordjylland, var det med tanken om, 
at virksomheden på et senere tidspunkt 
skulle sælges. Det var derfor helt efter 
planen, at den landsdækkende sommer-
husudlejningsvirksomhed Sol & Strand 
købte Nordvestkysten Feriehusudlejning 
A/S til overtagelse den 1. januar 2015. 
Med en baggrund som turistchef og boo-
kingchef og med erfaring fra drift af andre 

virksomheder i bagagen gik Gert Ritter i 
2003 i gang med sin nye virksomhed, der 
allerede efter den første måned fik så stor 
opbakning fra husejerne, at han kunne få 
25 huse til udlejning i området omkring 
Løkken. I oplandet omkring den nord-
vestjyske by findes der et meget stort antal 
sommerhuse, og der er et stort marked for 
udlejning. 

Medvind under finanskrisen
Kundegrundlaget kommer i stor stil fra 

Tyskland, og konkurrencen er intens. Gæ-
sterne stiller krav om huse af høj kvalitet 
med gode faciliteter, og der er masser af 
alternative feriemuligheder at vælge imel-
lem, så pris og kvalitet på husene skal 
være i orden. Da finanskrisen satte ind, fik 
det ikke negativ betydning for Gert Rit-
ters virksomhed. Tværtimod satte mange 
flere sommerhusejere deres fritidsboliger 
til udlejning for at holde indtægten oppe 
under krisen. Lige før virksomheden blev 
solgt, havde den næsten 500 huse til udlej-

A

For stifteren af Nordvestkysten Feriehusudlejning A/S handlede det allerede fra start af 
om at gøre virksomheden værdifuld og derfor opnå den rigtige salgspris.
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ning. Disse repræsenterer tilsammen cirka 
8000 udlejninger på et år.

Øgede værdien af virksomheden
Før Nordvestkysten Feriehusudlejning 
A/S blev solgt, havde Gert Ritter løbende 
kontakt til Sol & Strand, der på et tidligt 
tidspunkt udviste interesse for at erhverve 
forretningen. Men på tidspunktet for de 
første henvendelser var virksomheden 
ikke fuldt udviklet og klar til at blive solgt.  
”Jeg iværksatte gennem årene en række til-
tag med henblik på at øge virksomhedens 
værdi. Det har jeg mange eksempler på.” Et 
af de vigtigste tiltag var at luge ud i typen af 
huse, der blev taget ind til udlejning, hvil-
ket betød, at huse under den nødvendige 
standard røg ud af sortimentet. Det gav 
samtidig en bedre økonomi, da de bed-
ste og største huse oftest er de mest efter-
spurgte. Virksomhedens indtægter blev 
også gjort større på andre måder. ”For at 
forbedre vores forretning, valgte vi at tage 
gebyrer for nogle af de services, som virk-
somheden leverede”, fortæller Gert Ritter 
og fortsætter: ”Vi tog et administrationsge-
byr for hver udlejningskontrakt, der blev 
ekspederet. Og vi begyndte at beregne et 
gebyr, når gæsterne havde hund med, hvil-
ket de lidt ældre tyske ægtepar ofte har”. 
De mange bække små øger virksomhe-
dens indtægter, og gør dermed den sam-
lede forretning mere attraktiv i en købers 
øjne.

Hvordan finder man virksomhedens 
pris?
”Vi har gennem årerne løbende været i 
dialog med Sol & Strand, der allerede på et 
tidligt tidspunkt gave udtryk for interesse 
for at købe virksomheden”, fortæller Gert 
Ritter og tilføjer: ”Men hvornår er det det 
rigtige tidspunkt at sælge? Skal vi vente to-
tre år mere? Vi satte den pris, vi gerne ville 
have, og hvis køber sagde nej til den, ville 
vi sagtens kunne drive den videre selv”.
Den pris, som Gert Ritter havde sat, byg-
gede på en beregning af hvilke indtægter, 
han og hans hustru, der også var tilknyttet 
virksomheden ville gå glip af, hvis de solg-
te den. Tilsvarende gjorde han sig tanker 
om, hvilken gavn køber ville kunne få, hvis 
køber overtog hans virksomhed i form af 

eksempelvis stordriftsfordele. ”Jeg fik det 
råd, at jeg skulle sikre mig, at betalingen 
faldt med det samme og ikke acceptere en 
såkaldt earn-out-aftale, hvor prisen ville 
blive afhængig af virksomhedens fremti-
dige resultater. Det råd fulgte jeg”.

Salget indgik ubeskattet i holdingselska-
bet
Da virksomheden startede i 2003, var det 
som en personligt ejet virksomhed, men i 
2009 ændrede Gert Ritter virksomheden 
til et aktieselskab via en virksomheds-
omdannelse. Siden blev der opbygget en 
holdingkonstruktion. En af fordelene ved 
dette er, at provenuet fra salget kan indgå 
ubeskattet i holdingselskabet og dermed 
placeres i andre investeringer. ”Fra starten 
skal man gøre sig klart, om man ønsker 
at opbygge en virksomhed med henblik 
på at sælge den senere, eller om man blot 
ønsker, at virksomheden skal drives, så 
man får en løbende indtægt fra den”, siger 
Gert Ritter. Den oprindelige plan var, at 
virksomheden skulle være en slags pen-
sion for Gert Ritter, men som 52 årig er 
det for tidligt for den driftige nordjyde at 
gå på pension, og han driver da også andre 
virksomheder ved siden af udlejningsvirk-
somheden. Gert Ritter har en aftale med 
Sol & Strand om, at han fortsætter med at 
arbejde i den i nogle år frem.

virksomhedsdrift

Øget goodwill  
fremgår ikke af  
regnskabet

HVIS din virksomhed går godt, er der 
måske oparbejdet en betydelig goodwill 
i virksomheden. Desværre må du ikke 
indregne en sådan oparbejdet goodwill i 
virksomhedens årsregnskab. Kun hvis din 
virksomhed har erhvervet ny goodwill, 
er det lovligt at indregne denne som et 
aktiv i årsregnskabet. Det kan eksem-
pelvis være en lægepraksis, der ved køb 
af en anden lægepraksis har betalt en 
pris for at få del i den fremtidige indtje-
ning. Det kan også være, at der fastsæt-
tes en goodwill, når en personligt ejet 
virksomhed omdannes til et selskab. En 
sådan erhvervet goodwill kan indregnes 
i årsregnskabet og skal afskrives efter 
reglerne i årsregnskabsloven. 

Goodwill må ikke opskrives
Afskrivningen medfører, at den regn-
skabsmæssige værdi af goodwill bliver 
mindre år for år. Det kan måske virke lidt 
underligt, hvis din virksomhed er god og 
sund, har solidt overskud på bundlinjen 
og gode fremtidsudsigter. Her bugner 
virksomheden i realiteten af goodwill. 
Goodwill, som er indregnet i årsregnska-
bet, må imidlertid ikke opskrives, uanset 
hvor godt det går for virksomheden, 
og som nævnt må en egen oparbejdet 
goodwill slet ikke indregnes.

Eksempel

Byens førende lægepraksis drives i aktieselskabs-
form. Ledelsen mener, at den goodwill, der fremgår 
af selskabets årsregnskab, er alt for lav og dermed 
ikke giver et retvisende billede af de faktiske 
forhold. På et møde med revisoren argumenterer 
ledelsen for, at den aktuelle værdi af goodwill er 
langt højere og ønsker derfor at opskrive goodwill i 
årsregnskabet. Revisoren må oplyse, at årsregn-
skabsloven ikke tillader en sådan opskrivning. 

Syv gode råd ved salg af din virksomhed

•	 Beslut tidligt, om du vil udvikle virksomheden 
med henblik på salg.

•	 Få den rigtige selskabskonstruktion, gerne med 
et holdingselskab.

•	 Tænk tidligt på hvem køber kunne være, og hold 
gerne kontakt til de mulige købere.

•	 Øg din virksomheds værdi. 

•	 Sæt din pris realistisk. Hav argumenterne i 
orden.

•	 Overvej hvilke forpligtelser, du vil acceptere, 
eksempelvis i form af en konkurrenceklausul.

•	 Tal med dine rådgivere, og læg en plan.
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lle selskaber skal senest fem måne-
der efter balancedatoen indsende 
årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. 

Årsrapporten indeholder blandt andet 
årets regnskab, og hvis dit selskab har sid-
ste regnskabsdag den 31. december 2014, 
skal du indsende årsrapporten senest den 
31. maj. Da den 31. maj 2015 er en søndag, 
har du frist til mandag den 1. juni i år.

Bøder til alle i selskabets ledelse 
Har selskabet ikke indsendt årsrapporten 
inden fristens udløb, sender Erhvervssty-
relsen et rykkerbrev – et påkrav – om ind-
sendelse af selskabets årsrapport senest 
otte hverdage fra brevets datering. Hvis 
selskabet indsender årsrapporten inden 
denne frist, er der ingen konsekvenser 
fra Erhvervsstyrelsen. Hvis selskabet ikke 
overholder ottedagsfristen, får alle i sel-
skabets bestyrelse en bøde. Hvis selskabet 
ikke har en bestyrelse, vil selskabets direk-
tion få en bøde. 

Bøden er personlig og kan ikke videresen-
des til selskabet. Bøden beregnes fra over-
skridelse af den oprindelige indsendelses-

frist og ikke fra brevets dato. Bøden kan 
maksimalt udgøre 3.000 kroner per ledel-
sesmedlem. Det er altid ledelsens ansvar, 
at årsrapporten udarbejdes og indsendes 
til tiden.

Sværere at få leverandørkredit og lån i 
banken
Selvom selskabet når at indsende årsrap-
porten til Erhvervsstyrelsen inden otte-
dagsfristen er udløbet, og ledelsen altså 
derved ikke får en bøde, kan det alligevel 
koste penge at indsende årsrapporten for 
sent. Alle selskaber overvåges af kreditra-
tingselskaber, og her vil en for sent ind-
sendt årsrapport påvirke din kreditrating 
negativt, især hvis årsrapporten er indsendt 
så sent, at det har medført en anmærkning 
i revisorens påtegning. Tjekker selskabets 
leverandører selskabets kreditværdighed 
hos et kreditratingselskab, kan det betyde 
dårlige betalingsvilkår hos leverandørerne. 
Husk, at din bank også rater dit selskab. Det 
er et negativt tegn, at dit selskab ikke afleve-
rer årsrapporten til tiden, og det kan få kon-
sekvenser, eksempelvis i form af en højere 
rente på din kassekredit.

Tvangsopløsning
I påkravsbrevet fra Erhvervsstyrelsen ind-
går desuden en anden frist på fire uger. 
Hvis ikke selskabets årsrapport er ind-
sendt inden fire uger efter påkravsbrevets 
datering, kan Erhvervsstyrelsen over-
sende selskabet til tvangsopløsning hos 
skifteretten. Du kan have mulighed for at 
få genoptaget selskabet inden for tre må-
neder efter oversendelsen ved at sende 
en ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Det 
er blandt andet et krav, at en revisor skal 
afgive en erklæring om, at egenkapitalen i 
selskabet mindst svarer til den registrere-
de selskabskapital, at der ikke er ulovlige 
kapitalejerlån, og at selskabet inden for de 
seneste fem år ikke har været oversendt til 
tvangsopløsning.. Ud over udgiften til re-
visor kan du altså blive nødt til at indskyde 
penge i eller indbetale gæld til selskabet. 
 
Desuden skal du være opmærksom på 
yderligere omkostninger, hvis selskabet 
lukker, og du skal starte forfra.

Hvis du afleverer dit selskabs årsrapport for sent, kan det hurtigt få mange negative konse-
kvenser. En ting har konsekvenserne tilfælles; de koster alle sammen penge på den ene eller 
den anden måde, og derudover kan du i sidste ende risikere at stå med et lukket selskab. Her 
kan du blive klogere på, hvorfor det er en god idé at aflevere årsrapporten til tiden. 

Dyrt at indsende 
årsrapporten for sent 

A
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REGNSKAB

Årsrapport på engelsk

Årsrapporter er vigtigste  
informationskilde

ÅRSRAPPORTER for danske selskaber ud-
arbejdes som regel på dansk, men flere og 
flere selskaber benytter sig af muligheden 
for at udarbejde og offentliggøre en årsrap-
port på engelsk. Som regnskabsbruger kan 
du derfor blive mødt med en engelskspro-
get årsrapport, når du søger oplysninger 
om samhandelsparter eller konkurrenter. 
Der er nemlig ikke længere krav om, at års-
rapporten skal foreligge på dansk.  

Ønsker du at benytte muligheden?
Hvis du selv har et selskab, kan du over-
veje, om det vil være en fordel at aflægge 
årsrapport på engelsk. Generalforsamlin-
gen skal blot beslutte dette og indskrive 

beslutningen i selskabets vedtægter. Det 
første år, hvor selskabet vælger at aflægge 
årsrapport på engelsk, skal dette senest 
besluttes på den ordinære generalforsam-
ling, hvor årsrapporten efterfølgende god-
kendes. Selskabet behøver altså ikke at 
afvente en vedtægtsændring, før selskabet 
første gang aflægger på engelsk. 

Allerede i forbindelse med et selskabs stif-
telse kan stifterne beslutte, at selskabets 
årsrapporter skal aflægges på engelsk. 
Generalforsamlingen kan dog til enhver 
tid beslutte, at årsrapporter i stedet skal 
aflægges på dansk.

EN NY undersøgelse viser, at årsrappor-
terne er den mest betydningsfulde kilde 
til information, når eksterne regnskabs-
brugere skal vurdere små virksomheder. 
Disse brugere kan eksempelvis være ban-
ker eller kreditvurderingsinstitutter. Un-
dersøgelsen viser samtidig, at den person-
lige kontakt med virksomhedsejeren er 
næsten lige så vigtig en informationskilde.
Du skal altså være opmærksom på, at det 
ofte vil være sådan, at din bank læser dit 
regnskab nøje igennem, og at det ikke kun 
er dig selv, der læser det igennem. 

Især de revisionspåtegnede årsrapporter 
vurderes som både meget troværdige og 
af høj kvalitet, når brugergrupperne spør-
ges om anvendelsen og værdien af mindre 
virksomheders årsrapporter. 

Ifølge undersøgelsen har årsrapporterne 
stor betydning for de eksterne brugere, 
da årsrapporterne giver detaljerede op-
lysninger om både virksomhedernes ud-
vikling og generelle økonomiske formåen. 
Derudover påpeger analysen, at hvis man 
reducerer kravene til oplysninger i årsrap-
porten, vil byrden blot flyttes til banker 
og kreditinstitutterne, da disse under alle 
omstændigheder har brug for oplysnin-
gerne i årsrapporterne. 

Undersøgelsen er gennemført af analy-
sebureauet Damvad. Rapporten kan læ-
ses og downloades på Erhvervsstyrelsens 
hjemmeside.

Vigtigt at tjekke den digitale post-
kasse

Hvis du overskrider fristen for aflevering af 
årsrapporten, sender Erhvervsstyrelsen et 
brev med varsel om bøder og tvangsopløs-
ning til selskabets digitale postkasse. Det er 
derfor vigtigt, at du har styr på den digitale 
postkasse og tjekker den jævnligt – også for 
breve fra andre offentlige myndigheder.

Indsendelsen skal ske digitalt

Indsendelse af årsrapporten skal ske digi-
talt via Erhvervsstyrelsens it-løsning. Du kan 
enten indtaste dit selskabs data manuelt 
via Regnskab 2.0 Basis eller indberette digi-
talt via Regnskab 2.0 Special. Fritagelse for 
digital indberetning kan kun ske, hvis du har 
en særlig regnskabspost, som du ikke kan 
medtage i den digitale indberetningsløsning.  

REGLERNE GÆLDER SELSKABER I REGN-
SKABSKLASSE B OG C

Reglerne, der omtales i artiklen, gælder 
for selskaber i regnskabsklasse B og C. 
Selskaber i klasse B udgør små selskaber, 
hvor nettoomsætningen ikke overstiger 72 
millioner kroner, balancesummen ikke over-
stiger 36 millioner kroner, og der maksimalt 
må være 50 ansatte. Hvis to af talgrænserne 
overskrides to år i træk, flytter selskabet op i 
regnskabsklasse C, hvor der eksempelvis er 
andre krav til indholdet af årsrapporten.



VIGTIGE DATOER

dagpenge 2015 
Max. per dag:  . . . . . . . . . . . . . . . . 827 kr.

sygedagpenge, 2015 
Max. per uge:  . . . . . . . . . . . . . . . 4.075 kr.
Yderligere oplysninger: www.bm.dk

diskontoen
6. juli 2012  . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 pct.
1. juni 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . .0,25 pct.
9. december 2011 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,75 pct.
4. november 2011 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 pct.
8. juli 2011.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,25 pct.
8. april 2011.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 pct.
15. januar 2010  . . . . . . . . . . . . . .0,75 pct.
28. august 2009.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 pct.
14. august 2009 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,10 pct.
8. juni 2009 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,20 pct.
Yderligere oplysninger: www.nationalbanken.dk

Befordringsfradrag 2015        
0-24 km:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 kr.
24-120 km: . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,05 kr.
Over 120 km: . . . . . . . . . . . . . . . .   1,03 kr.

kørselsgodtgørelse 2015
Egen bil eller motorcykel per km
Indtil 20.000 km  . . . . . . . . . . . . . .3,70 kr.
Over 20.000 km . . . . . . . . . . . . . . .2,05 kr.
Egen cykel eller knallert per km.  .  .  .0,52 kr.

rejsegodtgørelse 2015
Logi – efter regning eller per døgn . . 202 kr.
Fortæring per døgn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  471 kr.
Tilsluttende døgn per time  . . . . . . 19,63 kr.
Fri morgenmad  . . . . . . . . . . . . . . 70,65 kr.
Fri frokost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141,30 kr.
Fri middag.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141,30 kr.
25 procent godtgørelse  . . . . . . . 117,75 kr.

straksafskrivning 2015
Maksimumgrænse for  
straksafskrivning af  
småaktiver .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12.800 kr.

nettoprisindeks 2014-2015
Januar 2015: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131,4
December 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . 132,0
November 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . 132,3
Oktober 2014.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132,6
September 2014  . . . . . . . . . . . . . . . 132,5
August 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,2
Juli 2014.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132,4
Juni 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,5 
Maj 2014.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132,5
April 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,6 
Marts 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,4
Februar 2014 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132,3
Yderligere oplysninger: www.dst.dk/priser

GODT AT VIDE

Ri
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marts 2015

2.   Halvårsmoms (små), kvartals-
moms (mellem)

10.   A-skat + AM-bidrag løn-
modtagere (små+mellem), 
indberetning af e-Indkomst 
(små+mellem)

16.   Lønsumsafgift (måned)

20.   B-skat + AM-bidrag selvstæn-
dige, aconto-skat (selskaber) 

25.   Månedsmoms (store), EU-salg 
uden moms (store)

31.   A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (store), indberetning af 
e-Indkomst (store)

april 2015

10:   A-skat + AM-bidrag løn-
modtagere (små+mellem), 
indberetning af e-Indkomst 
(små+mellem)

15.   Lønsumsafgift (kvartal + 
måned)

20.   B-skat + AM-bidrag selvstæn-
dige

27.   Månedsmoms (store), 
EU-salg uden moms 
(små+mellem+store)

30.   A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (store), indberetning af 
e-Indkomst (store)

maj 2015

1.   Selvangivelse (lønmodtagere)

4.   Gaveanmeldelse

7.   ATP, feriekonto (timelønnede)

11.   A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (små og mellem), 
indberetning af e-Indkomst 
(små og mellem)

15.   Etableringskonto, iværksæt-
terordningen

18.   Lønsumsafgift (måned)

20.   B-skat + AM-bidrag selvstændige

26.   Månedsmoms (store), EU-salg 
uden moms (store)

29.   A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (store), Indberetning af 
e-Indkomst (store)

juni 2015

1.   Kvartalsmoms (mellem)

10.   A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (små og mellem), 
indberetning af e-Indkomst 
(små og mellem)

15.   Lønsumsafgift (måned)

25.   Månedsmoms (store), EU-salg 
uden moms (store)

30.   A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (store), indberetning af 
e-Indkomst (store)

Revisionsfirmaet
Mogens Møller Nielsen
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