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Høring over bekendtgørelse og vejledning om indberetning af 

årsrapporter m.v. til Erhvervsstyrelsen 

 

Forsikring & Pension vil gerne takke Finanstilsynet for at blive hørt i forbindelse 

med høringen over bekendtgørelse og vejledning om indberetning af årsrapporter 

m.v. til Erhvervsstyrelsen. 

 

Vi har følgende bemærkninger til bekendtgørelse og vejledning: 

 

• Bekendtgørelsens § 4, punkt 3) 

Det følger af udkast til vejledning (punkt 6), at regnskabsperioden skal an-

føres - for eksempel ”1. januar – 31. december”. For finansielle virksomhe-

der bør det være tilstrækkeligt, at årstallet anføres uden angivelse af peri-

oden. De finansielle virksomheder skal følge kalenderåret, og derfor er pe-

rioden, med mindre det er virksomhedens start- eller slutår, altid fra 1. 

januar til 31. december. Er der tale om indberetning af virksomhedens 

start- eller slutår bør perioden dog anføres. 

 

• Bekendtgørelsens § 5, stk. 1 og vejledningens punkt 7: 

Det skal fremgå af regnskabsdokumentet, hvem der har udarbejdet, god-

kendt og bekræftet dokumentet med tydelig angivelse af de pågældendes 

navne og funktioner. Det er dog uklart hvilken person/personer (er det ek-

sempelvis indberetteren?), der er tale om. Det bør derfor præciseres. Det 

bør også præciseres, hvor det skal fremgå af regnskabsdokumentet, idet 

Forsikring & Pension antager, at det ikke behøver at fremgå af forsiden.   

 

• Bekendtgørelsens § 5, stk. 2, nr. 3: 

Revisionsvirksomhedens CVR-nr. skal anføres. Det er uklart, om de under-

skrivende revisorers mne-nummer også skal anføres, eller om det krav 

fremgår et andet sted? 

 

• Vejledningens punkt 4:  
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Side 2 

Det fremgår af vejledningen, at den endelige årsrapport skal indsendes 

uden ugrundet ophold efter godkendelse. Med ”uden udgrundet ophold” for-

stås i praksis inden for et par dage. For at præcisere teksten foreslår For-

sikring & Pension, at det anføres, at det skal være inden for et par ”hver-

dage”. Den nuværende tekst kan give anledning til misforståelser, og det 

er næppe hensigten, at årsrapporten skal indsendes i løbet af weekender 

og helligdage. 

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at hvis det på et senere tidspunkt planlægges 

at ændre indberetningsformatet fra det nuværende PDF-format til iXBRL, skal der 

gives en rimelig frist til selskabernes implementering af det.  

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål eller kommentarer, er I naturligvis vel-

komne til at tage fat på mig. 

Med venlig hilsen 

Anne-Mette Munck 

 


