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Finans Danmark har den 26. november 2019 modtaget udkast til lovforslag om
ændring af forskellig erhvervsrettet lovgivning (kontrolpakken) i høring.

Vi takker for muligheden for at kunne kommentere på udkastet.
Bemærkninger
Virksomhedernes selskabsregistreringer og årsrapporter udgør en væsentlig del af
det kreditvurderingsgrundlag, som vi som kreditgivere skal have for at kunne foretage en ordentlig kreditvurdering og efterfølgende yde finansiering til virksomhederne. Endvidere anvendes oplysningerne i forhold til hvidvaskbekæmpelsen.
Det er derfor helt afgørende for os, at vi kan fæstne lid til oplysningerne.
Vi er på den baggrund positive over for initiativet og den påtænkte styrkelse af
selskabs- og regnskabskontrollen, omend vi meget gerne havde set, at der på
CVR.dk blev indarbejdet en flagningsmekanisme, så vi som primære brugere
kunne se, at der er iværksat en undersøgelse af en virksomheds registreringer eller regnskaber, og kan træffe de nødvendige foranstaltninger.
I den forbindelse skal det understreges, at en flagning ikke pr. automatik vil føre til
afslag på finansiering til virksomheden, men alene at vi som kreditgivere ville
tage en dialog med ledelsen for at høre nærmere om baggrunden for den
iværksatte undersøgelse for herefter at træffe de relevante foranstaltninger.
Finans Danmark skal endvidere bemærke, at vi uagtet dette initiativ uændret finder, at der er et presserende behov for skærpelse af revisionspligten. Ifølge Erhvervsstyrelsens evaluering af revisionspligtslempelserne fra december 2018 er
omfanget af klasse B-virksomheder, der fravælger revision eller andre revisorerFinans Danmark | Amaliegade 7 | 1256 København K | www.finansdanmark.dk

klæringer, der kan give os sikkerhed for, at oplysningerne og værdierne i regnskabet er korrekte, således steget fra 13 pct. i 2012 til halvdelen i 2017 og sandsynligvis mere end halvdelen i 2018 henset til trenden i de foregående år.
Det er efter vores opfattelse et alt for højt niveau med tanke på, at det er vores
institutters kreditafdelingers erfaring, at regnskaber uden revisorerklæring med sikkerhed langt oftere indeholder væsentlige indregnings- og målingsfejl end regnskaber forsynet med revisorerklæringer med sikkerhed. En erfaring som i øvrigt
ikke anfægtes i ovennævnte evaluering fra Erhvervsstyrelsen.
Afslutning
Vi står gerne til rådighed, hvis bemærkningerne giver anledning til spørgsmål eller
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kommentarer.
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Med venlig hilsen
Martin Thygesen
Direkte: +45 3370 1024
Mail: mat@fida.dk
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