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Resumé
Yderligere harmonisering af årsregnskabsloven til regnskabsdirektivet
Finans Danmark tilslutter sig Erhvervsstyrelsens vurderinger af, at regnskabsdirekti-

Høringssvar

vets begreber om forsigtighed og kapitalinteresse i praksis ikke bør have betydning. Vi finder det derfor ikke nødvendigt at indarbejde begreberne eksplicit i loven.
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Høring om udkast til lov om ændring af
årsregnskabsloven, revisorloven mv.
Finans Danmark har den 14. september 2018 modtaget udkast til lov om ændring
af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. i høring.
Vi takker for muligheden for at kunne kommentere på udkastet og har følgende
bemærkninger.

Høringssvar
Bemærkninger
12. oktober 2018

Indarbejdelse af forsigtighedsprincip
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Vi forstår, at forsigtighedsprincippet indarbejdes, fordi det fremgår af regnskabsdirektivet. Vi forstår endvidere, at styrelsen vurderer, at anvendelsen af forsigtighedsprincippet ikke skal afvige fra anvendelse af neutralitetsprincippet i IFRS, da
der er en tæt sammenhæng imellem regnskabsdirektivet og IFRS-begrebsrammen, ligesom det forudsættes, at indførelsen af forsigtighedsprincippet i årsregnskabsloven ikke vil medføre ændringer af betydning.
Vi kan tilslutte os styrelsens vurderinger af indvirkningen. Vi finder derfor, at forsigtighedsprincippet ikke behøves indarbejdet eksplicit i loven.
Ved at undlade en eksplicit indarbejdelse undgås det ligeledes, at de virksomheder, som alene orienterer sig i loven og ikke i de bagvedliggende bemærkninger,
misforstår rækkevidden af forsigtighedsprincippet og foretager opbygning af
skjulte reserver.
Kapitalinteresser
Ligeledes i forhold til begrebet kapitalinteresse stiller vi os uforstående overfor, at
det er nødvendigt at indarbejde eksplicit i loven henset til, at der alene er tale
om formodningsregler, og at der ifølge styrelsen som altovervejende hovedregel
vil være sammenfald imellem, hvornår en virksomhed er kapitalinteresse og associeret virksomhed.
Ved at undlade en eksplicit indarbejdelse i loven undgås det ligeledes at skabe
en teoretisk forskel til IFRS, som ikke indeholder et kapitalinteressebegreb.
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Afslutning
Vi står gerne til rådighed, hvis bemærkningerne giver anledning til spørgsmål eller
kommentarer.
Med venlig hilsen
Martin Thygesen
Direkte: +45 3370 1024
Mail: mat@fida.dk
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