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Kendelse af den 10. oktober 2017 (j.nr. 17/00232)
Betingelserne for fravalg af revision var ikke opfyldt.
Årsregnskabsloven §§ 10 a og 135
(Finn L. Meyer, Anders Hjulmand og Jan Uffe Rasmussen)

Ved skrivelse af 7. februar 2017 har K [anpartsselskab] klaget over, at
Erhvervsstyrelsen har påbudt selskabet revisionspligt.
Sagens omstændigheder:

I skrivelse af 14. januar 2017 traf Erhvervsstyrelsen følgende afgørelse:
"Ulovligt udlån til kapitalejer/ledelse i årsrapporten for 2014 for K,
CVR-nr. ...

Erhvervsstyrelsen har den 6. januar 2016 modtaget erklæring fra selskabets
ledelse og revisor, hvoraf det fremgår, at det ulovlige udlån med tillæg af
lovpligtige renter er tilbagebetalt til selskabet.
På denne baggrund er sagen i Erhvervsstyrelsen afsluttet.
Henset til beløbets størrelse er sagen oversendt til den politikreds, hvortil
selskabet hører, med henblik på en vurdering af, om der bør rejses tiltale
mod selskabets ledelse for overtrædelse af selskabsloven.
Erhvervsstyrelsen har besluttet, at selskabet for regnskabsåret 2015 ikke kan
anvende muligheden for at fravælge revision i årsregnskabslovens § 135,
stk. 1, 3. pkt. Afgørelsen er truffet med hjemmel i årsregnskabslovens § 135,
stk. 7, l. og 2. pkt., idet der er ydet et ulovligt lån omfattet af selskabslovens
§ 210 og lånet er af ikke ubetydelig størrelse.
Herudover skal styrelsen gøre opmærksom på, at selskabet ikke kan benytte
muligheden for at fravælge revision, hvis en person, der har bestemmende
indflydelse over virksomheden accepterer et bødeforlæg eller som led i en
straffesag dømmes for overtrædelse af selskabsloven. I disse tilfælde skal
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beskrevet i årsregnskabslovens § 135, stk. 6.
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Den 21. januar 2017 skrev A på vegne af K følgende til Erhvervsankenævnet:

"K, cvr ...
Jeg henviser til vedhæftede.
Som følge heraf vil jeg gerne bede om jeres bekræftelse på at selskabet ikke
længere har revisionspligt."
Skrivelsen var vedhæftet afgørelsen af 14. januar 2017 fra Erhvervsstyrelsen samt
skrivelse af I. december 2016 fra Københavns Politi. Følgende fremgik af skrivelsen
fra politiet:
"Ingen straffesag mod Dem
Jeg har i dag besluttet at opgive sigtelsen mod Dem, for overtrædelse af sel
skabslovens § 367, stk. I, jf. § 210, stk. I, ved i perioden fra den I. januar
2014 til den 31. december 2014, som stifter og administrerende direktør i
K, ... angiveligt at have ladet selskabet yde Dem et anpartshaverJån på
1.250.000,00 kr.
Begrundelse
Begrundelsen for min afgørelse er, at selskabets revisor, B, til politiet har
meddelt, at ovenstående beløb fejlagtigt er blevet posteret som et ulovligt
anpartshaverlån i årsrapporten. Den korrekte postering af ovenstående
beløb burde ifølge revisoren i stedet havde været som en tilgodehavende
salgssum i årsrapporten.
Jeg har på den baggrund besluttet, at sigtelsen mod Dem skal opgives.
Lovgrundlag
•
•

Sagen drejer sig om selskabslovens § 210 (ulovligt kapitalejerlån).
Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1,
nr. 2 (opgive sigtelse).

Erhvervsstyrelsen skrev herefter den 7. februar 2017 følgende til Erhvervsankenæv
net og klager:

"Inden styrelsen foretager sig yderligere i denne klagesag, skal styrelsen gø
re opmærksom på, at styrelsen er uforstående over denne klage.
Dee fremgår således af styrelsens afgørelse af 14. januar 2016, at styrelsen
kun har besluttet, at virksomheden ikke kunne anvende muligheden for at
fravælge revision af årsregnskabet for 2015, og afgørelsen omfatter således
ikke regnskabsår, der ligger derefter.
Styrelsen modtog i første omgang en årsrapport for 2015, der ikke var revi
deret. Styrelsen traf derfor en afgørelse den 28. juni 2016, hvori virksomhe
dens ledelse blev påbudt om at berigtige årsrapporten for 2015, således at
der blev indsendt en ny og revideret årsrapport for 2015. Styrelsen modtog
en revideret og godkendt årsrapport for 2015 den 25. juli 2016. Virksomhe
dens ledelse har således efterkommet styrelsens afgøreiser af den 14. januar
2016 og 28. juni 2016, hvorfor styrelsen anser sagen om revision af årsrap
porten for 2015 for afsluttet.
Klager oplyser, at det bedes bekræftes, at virksomheden ikke længere har
revisionspligt. Da det fremgår af styrelsens afgørelse af 14. januar 2016, at
det kun omfatter årsrapporten for 2015, har virksomheden i henhold til den
ne afgørelse ikke længere revisionspligt, hvorfor styrelsen ikke ser grundlag
for at komme med en udtalelse i en eventuel klagesag. Såfremt Erhvervsan
kenævnet vælger at køre klagesagen, vil styrelsen naturligvis komme med
en udtalelse herom.
Styrelsen skal til sidst bemærke, at der i den berigtigede årsrapport for 2015
ikke fremgår, at virksomheden har fravalgt revision for det kommende regn
skabsår, hvorfor årsregnskabs lovens § 10 a efter styrelsens opfattelse ikke er
opfyldt. Virksomheden er derfor efter styrelsens opfattelse, uagtet af oven
stående, underlagt revision af årsrapporten for 2016. Del er således en be
tingelse for fravalg af revision af en kommende årsrapport, at bestemmelsen
i § IO a er opfyldt i den foregående årsrapport."
A besvarede samme dag - den 7. februar 2017 - styrelsens skrivelse med:

"Jeg går ud fra at I har den redegørelse fra mig som I skal bruge.
Forholdet drejer dig slet og ret om, at Erhvervsstyrelsen fejlagtigt at har på·
budt selskabet revisionspligt desuagtet at jeg har forklaret at grundlaget for
dette påbud ikke var korrekt, nemlig at der IKKE var tale om et ulovligt ak
tionærlån. Dette forhold blev underbygget af, at Politiet er kommet frem til
samme opfattelse.
Selskabet er tomt og det er således urimeligt at selskabet skal belastes med
denne udgift og er blevet belastet heraf. Dette er fuldstændig i tråd med be
kendtgørelsens intentioner om at selskaber uden nævneværdig omsætning
skal kunne fravige sig revisionspligt.''
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blandt andet:
"Styrelsen har forstået henvendelsen til Erhvervsankenævnet således, at kla
ger er af den opfattelse, at styrelsens påbud af 14. januar 2016 var sket på et
forkert grundlag, da politiet senere hen valgte at droppe sigtelsen af klager
for ydelse af ulovligt kapitalejerlån, hvorfor virksomheden efter klagers op
fattelse derfor ikke længere er underlagt revisionspligt.
Sagens faktiske omstændigheder
Styrelsen afsluttede den 14. januar 2016 en kontrolsag vedrørende et
ulovligt aktionærlån ydet af virksomheden K til direktøren i virksomheden,
da styrelsen havde modtaget den krævede dokumentation. Grundet beløbets
størrelse traf styrelsen i forbindelse med afslutning af sagen afgørelse om,
at virksomheden for regnskabsåret 2015 ikke kunne anvende muligheden
for at fravælge revision.
Den 21. juni 2016 modtog styrelsen årsrapporten for 2015 for K.
Årsrapporten blev i henhold til årsregnskabslovens § 159, stk. 2, udtaget til
kontrol. Ved gennemgang af årsrapporten konstaterede styrelsen, at
årsregnskabet ikke var revideret, hvorfor styrelsens påbud af 14. januar
2016 ikke var efterkommet. Styrelsen traf derfor en afgørelse af 28. juni
2016 om, at årsrapporten for 2015 skulle berigtiges, således at der blev
indsendt en ny årsrapport, hvor årsregnskabet var revideret.
Styrelsen modtog efterfølgende den 6. juli 2016 en berigtigede årsrapport
for 2015, hvoraf det fremgik, at årsregnskabet var revideret. Årsrapporten
blev offentliggjort den 25. juli 2016.
Styrelsen modtog, ..., en mail fra Erhvervsankenævnet den 6. februar ...
[2017] med en vedhæftet mail af den 21. januar 2017 fra klager, hvori han
anmodede om at få bekræftet, at virksomheden ikke længere er underlagt
revisionspligt. Styrelsen var dog uforstående over for denne henvendelse,
da afgørelsen af 14. januar 2016 - der var vedhæftet mailen af den 21.
januar 2017 - alene gik på, at virksomheden for regnskabsåret 2015 ikke
kunne bruge muligheden om at fravælge revision. Styrelsen bemærkede
endvidere, at virksomheden efter afgørelsen af 28. juni 2016 havde
efterkommet styrelsens oprindelige påbud, hvorfor styrelsen har anset sagen
for afsluttet. Virksomheden var derfor ikke længere som følge af de to
ovenfornævnte afgøreiser pålagt revision for fremtidige regnskabsperioder.
På baggrund af henvendelsen valgte styrelsen dog at gennemgå den seneste
modtaget årsrapport for 2015 og kunne i den forbindelse konstatere, at det
af årsrapporten ikke fremgik, at årsregnskabet for det kommende
regnskabsår ikke skulle revideres. Betingelserne i årsregnskabs lovens § 10
a var derfor
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udsætning for, at man kan fravælge revision.
Styrelsen valgte derfor at skrive til Erhvervsankenævnet og klager den 7. fe
bruar 2017, hvori styrelsen gjorde opmærksom på ovenstående. Det blev op
lyst, at virksomheden ikke var underlagt revisionspligt i henhold til de to
tidligere afgørelse, da de alene vedrørte regnskabsåret for 2015, men uagtet
dette, var det styrelsens vurdering, at virksomheden er underlagt revisions
pligt for regnskabsåret 2016, da betingelserne i § 10 a ikke var opfyldt i den
berigtigede årsrapport for 2015.
Det er styrelsens opfattelse, at den del omkring manglede opfyldelse af § l 0
a, og styrelsens vurdering af konsekvensen heraf, i sig selv er en afgørelse.
Da klagers henvendelse går på, at klager gerne vil have bekræftet, at virk
somheden ikke længere er underlagt revisionspligt, finder styrelsen det rele
vant, at komme med en redegørelse herom.
Styrelsen finder det derimod ikke relevant at redegøre for de retlige om
stændigheder og styrelsens vurdering for så vidt angår afgørelserne af hen
holdsvis 14. januar 2016 og 28. juni 2016, dels da styrelsens påbud var ef
terkommet, dels da påbuddet alene går på regnskabsåret for 2015, og derfor
ikke er relevant i forhold til en bekræftelse af om virksomheden er underlagt
en fremtidig revisionspligt. Styrelsen vil derfor i nærværende udtalelse ikke
behandle disse to afgørelser yderligere.
Styrelsen modtog den 7. februar 2017 en mail fra klager, hvoraf det bl.a.
fremgår, at da virksomheden er tom, er det således ifølge klager urimeligt, at
virksomheden skal belastes med denne udgift.
Sagens retlige omstændigheder
I henhold til hovedreglen i årsregnskabslovens § 135, stk. l, skal en virk
somheden, der har pligt til at udarbejde en årsrapport efter reglerne for regn
skabsklasse B, C eller D, lade sit årsregnskab revidere af en godkendt revi
sor. En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan dog undlade
at lade sit årsregnskab revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgen
de regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskriver visse størrelsesgræn
ser.

Det følger dog samtidig af årsregnskabslovens § 10 a, stk. 1, at:
"Hvis årsreg,zskabet er revideret, skal det i tilknyt,zing til ledelsespå
teg,zingen, jf. § 9 oplyses, hvis generalforsamlingen eller det tilsva
rende godkendelsesorgan i en virksomhed, der opfylder betingelseme
i § 135, stk. 1, 3. pkt., har truffet beslutning om, at årsregnskabet for
det kommende regnskabsår ikke skal revideres. "

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L50 i folketingsåret
2005/2006, vedrørende reduktion af revisionspligt for visse virksomheder
samt reduktion af andre administrative byrder, at lovgiver har lagt særlig
vægt på, at det for regnskabsbrugeren kan være af væsentlig betydning at få
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videret.
Styrelsens udtalelse
Det fremgår ikke af den berigtigede årsrapport for 2015, at der er truffet be
slutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revi
deres, som krævet anført. Virksomheden har derfor ikke opfyldt oplysnings•
kravet, jf. årsregnskabslovens § 10 a, og opfylder derfor ikke alle betingelser
for fravalg af revision af årsregnskabet for 2016.
Information om fravalg af revision er efter styrelsens vurdering af væsentlig
betydning for regnskabsbrugeren, som ved den manglende oplysning må
have forventning om, at også det kommende årsregnskabs revideres.
Hvis det kommende årsregnskab ikke revideres, vil det efter styrelsens vur
dering medføre, at årsregnskabet ikke er behørigt efter årsregnskabslovens §
135.
På den baggrund fastholder styrelsen sin afgørelse af 7. februar 2017 om, at
virksomheden er underlagt revisionspligt for årsregnskabet for 2016.
Den omstændighed, at klager har anført, at virksomheden er tom, og det der
for er urimeligt, at virksomheden belastes af en udgift til revision, ændrer
efter styrelsens vurdering ikke herved."
KJager er ikke fremkommet med yderligere bemærkninger.
Ankenævnet udtaler:
Klagerens henvendelse af 21. februar 2017 til Erhvervsankenævnet, hvori anføres,
der ønskes "bekræftelse på at selskabet ikke længere har revisionspligt" kan ikke an
ses for en klage over afgørelsen af 28. juni 2016, om at årsrapporten for 2015 skulle
berigtiges, således at der skulle indsendes en ny årsrapport, hvor årsregnskabet var
revideret. I øvrigt er e-mailen sendt efter klagefristens udløb.
I henhold til årsregnskabslovens § 10 a skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen
oplyses, hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan i en virk
somhed, der opfylder betingelserne i § 135, stk. I, 3. pkt., har truffet beslutning om,
at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
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2006. Af de særlige bemærkninger til bestemmelsen (L 50 af 16. november 2005)
fremgår blandt andet:
"For regnskabsbrugerne kan det være af væsentlig betydning at få kendskab
til, at kommende årsrapporter for virksomheden ikke vil blive revideret.
Derfor foreslås det i § IO a, at virksomheder, som har besluttet at fravælge
revision i overensstemmelse med det ovenfor anførte, skal oplyse dette hvert
år i tilknytning til ledelsespåtegningen i årsrapporten for det forudgående
regnskabsår
. . . Det er som nævnt kun nødvendigt at træffe beslutning om fravalg af revi•
sion en gang, mens oplysningen herom skal gentages hvert år i den forudgå.
ende årsrapport, så længe beslutningen er gældende.
Som anført i § 10 a, skal oplysningen fremgå tydeligt i tilknytning til ledel
sespåtegningen."
Det fremgår ikke af årsrapporten for 2015 for K, at det er besluttet at fravælge
revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2016.
Erhvervsankenævnet tiltræder derfor, at Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabslovens §
161, nr. 3, har pålagt selskabet at indsende årsrapport for 2016 revideret af en
godkendt revisor.
Ankenævnet stadfæster herefter den af Erhvervsstyrelsen ved skrivelsen af 7. februar
2017 trufne afgørelse.
I ankenævnets afgørelse har Finn L. Meyer, Anders Hjulmand og Jan Uffe Rasmus
sen deltaget.
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