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Uddybende vejledning FR84 og FR85 
 

0. Versionsinformation 
 
Dato Forfatter Beskrivelse 
16.12.2019 Lise Fode Oprettelse af dokument 

 

1. Baggrund 
FR84 og FR85 omhandler, hvorvidt fravalg af revision kan foretages i henhold til 
størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B og B mikro. 
 
Størrelsesgrænserne for fravalg af revision er følgende: 
 

 Balancesum: 4 mio. kr. 
 Nettoomsætning: 8 mio. kr. 
 Antal ansatte: 12 

 
 
Fælles for alle kontrollerne: 
 
- Kontrollen gælder for regnskabsklasse B og B mikro. 
- Den indberettede årsrapport (år 0) er urevideret. 
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Opgørelse af nettoomsætning evt. tillagt finansielle indtægter 
Da oplysning om nettoomsætning ikke er til stede i alle tilfælde, viser følgende flow, hvilke 
oplysninger, som bruges i stedet for. 
 
Hvis finansielle indtægter mindst svarer til nettoomsætningen, skal værdien af finansielle 
indtægter tillægges nettoomsætningen, i vurderingen af, hvorvidt størrelsesgrænsen på de 8 
mio. kr. er overskredet. Hvis der således er en nettoomsætning på 4 mio., og finansielle 
indtægter på 4,5 mio. kr., så opgøres nettoomsætningen til beregning af størrelsesgrænserne 
til 8,5 mio. kr. 
 

 
 
 
 
Finansielle indtægter opgøres som summen af følgende felter: 
 
Dagsværdiregulering 
af investeringsaktiver 

fsa:GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestmentAsset
s 
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Dagsværdiregulering 
af 
investeringsejendom
me 

GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestmentProperty 

Dagsværdiregulering 
af andre 
investeringsaktiver 

fsa:GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfOtherInvestment
Assets 

Dagsværdiregulering 
af biologiske aktiver 

fsa:GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfBiologicalAssets 

Indtægter af 
kapitalandele i 
tilknyttede 
virksomheder 

 fsa:IncomeFromInvestmentsInGroupEnterprises 

 

Indtægter af 
kapitalandele i 
associerede 
virksomheder 

fsa:IncomeFromInvestmentsInAssociates 

Andre finansielle 
indtægter fra 
tilknyttede 
virksomheder: 

fsa:OtherFinanceIncomeFromGroupEnterprises 

Andre finansielle 
indtægter 

fsa:OtherFinanceIncome 

 
 
Erhvervsstyrelsen arbejder på at opdatere listen med følgende felt: 
 
Indtægter af 
kapitalinteresser 

IncomeFromInvestmentsInParticipatingInterests 
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Opgørelse af antal ansatte 
Oplysning om antal ansatte er heller ikke en information, som entydigt altid er til stede. 
Nedenstående flow viser, hvordan antal ansatte i disse tilfælde skønnes. 
 

 
 
 
 

Uddybende om FR84a 
FR84a omhandler situationen, hvor der er tale om 1. regnskabsår. 
 
 

eksempel -2 -1 0 (urevideret) Reaktion 
1 N/A N/A Under 2 ud af 3 grænser ingen advis 
2 N/A N/A Over 2 ud af 3 grænser Advis 

(minimum 2 ud af 3 størrelsesgrænser) 
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Uddybende om FR84b 
FR84b omhandler situationen, hvor der er tale om 2. regnskabsår, og år -1 var revideret. 
 
 

eksempel -2 -1 (revideret) 0 (urevideret) Reaktion 
1 N/A Under 2 ud af 3 grænser grænser irrelevant ingen advis 
2 N/A Over 2 ud af 3 grænser grænser irrelevant Advis 

(minimum 2 ud af 3 størrelsesgrænser) 
 

Uddybende om FR84c 
FR84c omhandler situationen, hvor år -2 også er til rådighed som datagrundlag, og år -1 var 
revideret. 
 
 

eksempel -2 -1 (revideret) 0 (urevideret) Reaktion 
1 Under grænser Under grænser grænser irrelevant ingen advis 
2 Over grænser Over grænser grænser irrelevant Advis 
3 Under grænser Over grænser Under grænser ved ikke, ingen advis 
4 Under grænser Over grænser Over grænser Advis 
5 Over grænser Under grænser grænser irrelevant ved ikke, ingen advis 

(minimum 2 ud af 3 størrelsesgrænser) 
 

Uddybende om FR85b 
FR85b omhandler situationen, hvor der er tale om 2. regnskabsår, og år -1 var urevideret. 
 
 

eksempel -2 -1 (urevideret) 0 (urevideret) Reaktion 
1 N/A Under grænser Under grænser ingen advis 
2 N/A Over grænser Over grænser Advis 
3 N/A Under grænser Over grænser ved ikke, ingen advis 
4 N/A Over grænser Under grænser ved ikke, ingen advis 

(minimum 2 ud af 3 størrelsesgrænser) 
 

Uddybende om FR85c 
FR85c omhandler situationen, hvor år -2 også er til rådighed som datagrundlag, og år -1 var 
urevideret. 



6 
 

 
 

eksempel -2 -1 (urevideret) 0 (urevideret) Reaktion 
1 Grænser 

irrelevant 
Under grænser Under grænser ingen advis 

2 Under grænser Under grænser Over grænser ingen advis 
3 Under grænser Over grænser Under grænser ved ikke, ingen advis 
4 Grænser 

irrelevant 
Over grænser Over grænser Advis 

5 Over grænser Over grænser Under grænser Advis 

6 Over grænser Under grænser Over grænser ved ikke, ingen advis 
(minimum 2 ud af 3 størrelsesgrænser) 
 
 
 


