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Høring - udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af
årsrapporter mv. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse
hermed
Ved e-mail af 03-11-2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmodet om
Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
1.

Overordnede bemærkninger

Generelt bør det overvejes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt
at gøre digital indberetning af årsrapporter obligatorisk. Man kunne derfor forestille
sig en overgangsperiode, hvor virksomhederne havde mulighed for gradvist at vænne
sig til digital indberetning og de tekniske udfordringer det måtte medføre.
Samtidig ville en overgangsperiode give mulighed for at evaluere stabiliteten af det
elektroniske indberetningssystem.
2.

Konkrete bemærkninger

Ad § 2, stk. 1 og 2: Det fremgår, at dokumenter, som Erhvervsstyrelsen udsteder i
henhold til årsregnskabsloven, kan være med eller uden underskrift eller
identifikation. Såfremt et dokument udstedes uden underskrift, kan det være
besværligt og unødigt ressourcekrævende at finde frem til den rette kontaktperson i
myndigheden. Det kan derfor overvejes at tilføje en bemærkning om, at dokumenter
uden underskrift skal forsynes med kontaktoplysninger, eventuelt inspireret af
kravene til navn og kontaktoplysninger på indsenderen af årsrapporter jf. § 19 og jf.
identifikationskravet i årsregnskabslovens § 155 A, stk. 1, pkt. 1, der fordrer, at der
kan ske "entydig identifikation".
Ad § 5, stk. 2: Det kan overvejes at præcisere, hvor lang en frist der er tale om.
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Ad § 6, stk. 2: Det er uklart, hvorfor frivilligt omgjorte regnskaber (efter tilladelse)
ikke kan offentliggøres efter udløbet af det følgende regnskabsår. Fejl kan ofte
opdages i forbindelse med næste årsregnskabs udarbejdelse.
Ad § 9, stk. 1: Det fremgår, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, som har
pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, skal
foretage digital indberetning af årsrapporter, der har balancedato den 31. januar 2012
eller senere. Det kan i den forbindelse overvejes, om virksomhederne har
tilstrækkelig tid til at indrette sig på, at det nu bliver obligatorisk at indberette
årsrapporter digitalt.
Ad § 10, stk. 5, § 11, stk. 2 og § 17, stk. 4: I bestemmelserne er anført webadressen
www.eogs.dk. Advokatrådet forudsætter, at denne webadresse ikke skifter navn, når
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skifter navn til Erhvervsstyrelsen.
Ad § 10ff: Det forudsættes, at der udsendes grundig vejledning til de
regnskabsprogrammer, bestemmelserne angiver, samt til det i § 10, stk. 5 angivne
system til system-løsning.
Ad § 21, stk. 5: Bestemmelsen angiver, at det er "indsenderen" som indestår for, at
årsrapporten er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor. Rent
ansvarsmæssigt bør det præciseres, hvem der menes ved betegnelsen "indsenderen" –
er det selskabets ledelse, eller den fysiske person, som indsender årsrapporten?
Ad § 26, stk. 2: Det kan overvejes, om det ville være mere hensigtsmæssigt at tillade
børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D frivilligt at indsende
delårsrapporten elektronisk, hvis de i forvejen indsender deres årsrapport elektronisk
jf. § 9.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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