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Økonomisk bistand til 
kapitalejere og ledelse
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Økonomisk bistand Forbudt/tilladt

Fra IVS, ApS, A/S eller P/S til kapitalejere eller ledelse
(Økonomisk bistand = stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed).

Forbudt

Til kapitalejere eller ledelse i moderselskab Forbudt

Til personer, der er knyttet til en person jf. ovenstående. ved ægteskab, ved 
slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den 
pågældende særlig nær.

Forbudt

Hvis 4 betingelser overholdes (se kommende plancher) Tilladt

Til DK og visse udenlandske moderselskaber. Tilladt

Til selvfinansiering, hvis reglerne i §§ 206-209 overholdes Tilladt

Hvis der er tale om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Tilladt

Pengeinstitutter og realkredit Tilladt

Erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller i 
datterselskab (kun generelle medarbejderordninger)

Tilladt

Ulovlige og lovlige lån
Overblik
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Der er 4 betingelser for lovlighed + en følgeregel:

Følgeregel: Der skal bindes et tilsvarende beløb under ”Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse” i 
regnskabet under egenkapitalen.

Bemærk at lån stadig vil være skattepligtige, hvis der bestemmende indflydelse.

Betingede lovlige lån

Den økonomiske 
bistand skal kunne 
rummes inden for 

selskabets frie 
reserver.

Den økonomiske 
bistand skal ydes på 

sædvanlige 
markedsvilkår.

Beslutningen om at 
yde økonomisk 

bistand skal enten 
træffes af 

generalforsamlingen 
eller bemyndigelse 

fra 
generalforsamlingen.

Beslutningen om at 
yde økonomisk 

bistand kan først 
træffes efter 

aflæggelsen af 
selskabets første 

årsrapport.
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1. Kapitalejere som er fonde

2. Kapitalejere som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 
(SMBA, foreninger mv.)

3. Kapitalejere som er fysiske personer
(som ikke har bestemmende indflydelse (LL §2))

4. Kapitalejere som er kapitalselskaber
(som ikke har bestemmende indflydelse (ikke-moderselskaber))

5. Ledelsesmedlemmer
(som ikke er HOA med bestemmende indflydelse)

6. Ledelsesmedlemmers nærtstående

7. Moderselskabers ledelsesmedlemmer

8. Moderselskabers ledelsesmedlemmers nærtstående

Lovlige lån
Hvilken personkreds er interessante?
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Skattepligt

1. Hvis en person med bestemmende indflydelse (LL§2) låner penge, er det skattepligtigt.
2. Det långivende/sikkerhed selskab skal indeholde og indbetale kildeskat. 
3. Selskabet får regreskrav mod hovedaktionær 
4. Hvis hovedaktionæren tilbagebetaler kildeskatten og rente til selskabet inden 

selskabets selvangivelsesfrist er skatten ikke et nyt aktionærlån.
5. Sker tilbagebetalingen ikke inden denne frist, anses skatten og rente for et nyt 

skattepligtigt aktionærlån.
6. Tilbagebetaling til selskabet, medfører ikke skattepligt for selskabet (dog renten, som 

beskattes som tilskud)
Bestemmende indflydelse efter LL § 2:
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21

Styresignal SKM2014.825.SKAT
Slip for dobbeltbeskatning 

8

Fordring udloddes som udbytte i 2018 Fordring gives væk som løn i 2018
Selskabsretligt en udlodning
Uanset ord. eller ekstraord. = Vurderingsberetning
Reglerne om mellembalance gælder

Der skal være frie reserver til det. Der skal være en skriftligt aftale om det (§127), hvis 
der er tale om enekapitalejer

Skatteretligt ingen konsekvenser Skatteretligt ingen konsekvenser

Det skal være forsvarligt Det skal være forsvarligt

Hovedregel: Lån + skat + rente betales tilbage til selskabet. OG kapitalejer bliver 
beskattet = dobbelt beskatning.

2 muligheder for at undgå dobbelt beskatning: Hævningen (fordringen) udloddes 
som udbytte eller uddeles som løn.
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Løn Udbytte

Hævning 1. januar 20X1 100.000 100.000

Rente 14.280 12.954

Skat 40.000 27.000

Fordring uden skattemæssige konsekvenser (hvis 
udlodning sker inden selvangivelsesfristen)

100.000 100.000

Fordring i regnskabet i alt 154.280 139.954

Udlodning i 20X2 (1. januar, så ingen rente i 20X2)
Fordring 100.000 + løn 90.466 eller udbytte 54.732

190.466 154.732

Udbytteskat (54.732 * 0,27)
Lønskat (90.466 x 0,40) -36.186

-14.778

HOA til afregning af skatten -40.000 -27.000

HOA til afregning af rente -14.280 -12.954

HOA udligning af ‘hovedfordring’ ved løn/udbytte -100.000 -100.000

Eksempel hvor HOA ikke kan betale skat og rente
Skatteprocent 40. Rente af fordring + skat fra hævetidspunktet. Lån ikke 
indberettet, men SKAT har opdaget det og sendt krav til selskabet i 20X1.
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Løn Udbytte

Regnskab 20X1 fordring for selskabet i alt 154.280 139.954

Skattemæssigt fradrag i selskabet 20X1 100.000 -

Skattepligtige renteindtægter i selskabet 20X1 14.280 12.954

Omkostning i regnskab 20X1 - -

Omkostning i regnskab 20X2 190.466 -

Udbytte indgår i passiver 20X1 - -

Udbytte indgår i passiver 20X2 - 154.732

HOA skattepligtig 20X1 100.000 100.000

HOA skattepligtig 20X2 90.466 54.732

Revisoromkostning fx. 5.000 20.000

HOA fradrag for renter 0 0

Eksempel hvor HOA ikke kan betale skat og rente
Skatteprocent 40
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Løn Udbytte

Selskabets indberetning til SKAT 20X1 100.000 100.000

Selskabets indberetning til SKAT 20X2 90.466 54.732

Selskabets udskudte skat 20X1 (100.000 x 0,22) 22.000 0

ændring udskudt skat 20X1 22.000 0

Selskabets udskudte skat 20X2 (0 x 0,22) 0 0

ændring udskudt skat 20X2 -22.000

Eksempel hvor HOA ikke kan betale skat og rente
Skatteprocent 40
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Udbytte
• §380: Ikke højere udbytte end foreslået/tiltrådt af det 

centrale ledelsesorgan.
• Ikke mere i udbytte end frie reserver.
• §381 / 383.5: Der skal laves vurderingsberetning

• Vurderingsberetningen skal overholde ERKL § 16-19
• Vurderingsberetningen skal overholde ISAE 3000

• Måske mellembalance

Løn
• §138: Vederlaget til ledelse må ikke overstige, hvad der 

anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, 
samt hvad der må anses for forsvarligt.

Løn/udbytte – de selskabsretlige regler

12
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• Alle ulovlige udbetalinger skal generelt 
tilbagebetales med tillæg af rente (10,05%). For 
udbytte gælder dette dog kun, hvis 
kapitalejeren indså eller burde have indset, at 
udbetalingen var ulovlig.

• Kan beløbet ikke inddrives, eller har 
kapitalejeren ikke tilbagebetalingspligt (god tro 
at udbetaling var lovlig), er de, som har 
medvirket til beslutningen om udbetalingen 
eller gennemførelsen af denne eller til 
opstillingen eller godkendelsen af den urigtige 
regnskabsopgørelse, ansvarlige efter de 
almindelige erstatningsregler.

• Dette medfører ledelsesansvar.

• Udbytte som ikke overholder formaliakrav er 
også et ulovligt lån.

• Dette medfører korrekt regnskabsmæssig 
behandling. Ellers forbehold ved revision.

• Hvis skattepligtigt, skal skatten også behandles 
korrekt regnskabsmæssigt.

• Dette medfører også oplysning om 
ledelsesansvar ved ulovligt lån.

• Dette medfører sandsynligvis også oplysning 
om ledelsesansvar ved for sen/manglende 
indberetning (hvis skattepligtigt).

Udbytte som ikke overholder formaliakravene

13
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Lovlige lån: Rente indregnes i resultatopgørelsen under post 13 ”Andre finansielle 

indtægter”. 

Renten udgør efter selskabslovens § 210: Markedsvilkår: Måske 4-7%

Ulovlige lån: Rente indregnes i resultatopgørelsen under post 13 ”Andre finansielle 

indtægter”. 

Renten udgør efter selskabslovens § 215: 10,05% om året.

Regnskabsmæssig behandling klasse B
Resultatopgørelse
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Lovlige lån: Tilgodehavende anføres aktiver på omsætningsaktiver post 6 under 

tilgodehavender: ”Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse”. Det er 

formentligt aldrig et anlægsaktiv, eller langfristet omsætningsaktiv.

Ulovlige lån: Samme behandling

Regnskabsmæssig behandling klasse B
Aktiver

15
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Hvis der er tale om et lovligt lån:

Et beløb svarende til lånet, krediteres fra egenkapitalens post V: ”Overført overskud eller 

underskud” eller anden post under egenkapitalen, der kan anvendes til udbytte (frie 

reserver må ikke blive negative), og overføres til post IV.2: ”Reserve for udlån og 

sikkerhedsstillelse”.

I takt med tilbagebetalingen, sker der en tilbageflytning fra ”Reserve for udlån og 

sikkerhedsstillelse” til ”Overført overskud eller underskud”.

Ulovlige lån: Ingen konsekvenser

Regnskabsmæssig behandling klasse B
Passiver

16
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1. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse er primært ulovligt.

2. Udlån som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition lovlige.

3. Visse betingelser (4+følgeregel), kan medføre, at udlån kan gøres lovligt.

4. Pengeinstitut/realkreditinstitut undtaget fra forbud mod ulovlighed.

5. Udlån til danske og visse udenlandske moderselskaber, er lovlige.

Noten har ikke noget med lovlig/ulovlig at gøre. Der skal note, under alle 

omstændigheder, hvis der er tilgodehavender hos ledelsen (det kan være 1 + 2 + 3 + 4). 

Regnskabsmæssig behandling klasse B
Note
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 Gælder alle virksomheder som aflægger regnskab efter B.
 Fordeles på ledelseskategori. Herunder vilkår, dvs. mindst rente og beløb der er 

tilbagebetalt i året (+afdragsprofil +sikkerhedsstillelser). Oplysning om nedskrivninger 
og afkald samt delvise afkald. Særskilt oplysning, hvis lån er optaget og indfriet i årets 
løb.

Note klasse B

1

2
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Ulovligt lån – undgå dobbeltbeskatning
Løn. Her er der forudsat betaling af rente + skat
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Ulovligt lån – undgå dobbeltbeskatning
Udbytte. Her er der forudsat betaling af rente + skat
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Revision ISA Revision 
udvidet 

gennemgang

Review Assistance

Oplysning om ledelsesansvar hvis ulovligt 
kapitalejerlån X X

Oplysning om ledelsesansvar hvis manglende 
strafrente § 215 (10,05%) X X

Hvis manglende rente, og væsentligt Forbehold Forbehold Forbehold Fratræd

Hvis præsentation på forkert linje, og 
væsentligt Forbehold Forbehold Forbehold Fratræd

Hvis manglende note (hvis tilgodehavende 
hos ledelse), og væsentligt Forbehold Forbehold Forbehold Fratræd

Erklæringsmæssige konsekvenser

21
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Revision ISA Revision 
udvidet 

gennemgang

Review Assistance

Oplysning om ledelsesansvar hvis for 
sen/manglende indberetning X X

Hvis skatten ikke er afsat som 
tilgodehavende, og gæld. Og væsentligt. Forbehold Forbehold Forbehold Fratræd

Hvis det skal beskattes som løn, og udskudt 
skat ikke er påvirket. Og væsentligt. Forbehold Forbehold Forbehold Fratræd

Erklæringsmæssige konsekvenser
Skattepligtige lån

22
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Aktuelle emner fra 
Faglig Afdeling a/s 

hotline
70 10 70 12
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Spørgsmål
Jeg har en 
ejerkreds som ejer 
som følgende. 
Hvad skal 
registreres for A?

Svar
(Det skulle i situationen kun vurderes ud fra 
ejerskab).
Virksomheden skal registrere, at Jens ejer 
30 pct. af virksomheden. Dette angives i 
feltet for kapitalandele. Der skal samtidig 
sættes flueben ved ”Ejer personen 
virksomheden indirekte via andre 
virksomheder?” for at oplyse, at Jens ejer 
noget af virksomhed A indirekte. 
For Bo skal det i feltet for kapitalandele 
oplyses, hvor mange pct. af kapitalen, han 
samlet råder over (70 pct.). Der skal 
samtidig sættes flueben ved ”Ejer personen 
virksomheden indirekte via andre 
virksomheder?” for at oplyse, at Bo også 
ejer noget af virksomhed A indirekte.

Reelle ejere
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Spørgsmål

• Vi er revisor for et selskab, der får 
udført udvidet gennemgang, da de er 
et holdingselskab.

• Selskabet ejer pr. 31/12 2016 25% af 
anparterne i et andet selskab.

• Selskabet har i januar måned 2017 solgt 
12,5% af anparterne i selskabet, således 
at de nu ejer 12,5% af anparterne.

• Kan selskabet fravælge revision på den 
ordinære generalforsamling, der 
afholdes i juni måned 2017, eller kan 
revision først fravælges med virkning 
for årsrapporten for 2018?

Svar

• Størrelsesgrænserne for eventuelt fravalg 
af revision, skal måles på 
balancetidspunktet. Det er derfor 
afgørende om selskabet på 
balancetidspunktet skal medregne sin 
associerede virksomhed eller ej.

• Forhold der opstår i januar 2017, må 
således ikke tages i betragtning før 
regnskabet for året 2017.

• Hvis jeg forstår din mail korrekt, kommer 
de således først til at underskride 
grænserne for fravalg af revision i 
regnskabsåret 2017. Da man skal 
underskride to år i træk, for derefter at 
kunne fravælge fremadrettet, skal de 
således revideres i 2017 regnskabsåret og 
2018 regnskabsåret. De kan herefter 
fravælge revision på baggrund af 2018 
regnskabet, således at revision ikke bliver 
udført for 2019.

Fravalg af revision i koncern
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Spørgsmål

Et nystiftet selskab (primo 2017) er af 
XXXX blevet oprettet med 
revisionspligt, forventet årlig 
omsætning under tkr. 200. 
Revisionspligten ønskes fravalgt, kan 
det lade sig gøre i indeværende år? 
Regnskabsår = kalenderåret.

Svar

Hvis selskabet ved en fejl er oprettet forkert, er der 
ikke noget at gøre. Første regnskabsår skal 
revideres. Det fremgår af lovbemærkningerne til 
årsregnskabslovens § 135, at nystiftede 
virksomheder kan anvende bestemmelsen om 
fritagelse for revisionspligt, hvis de ikke overskrider 
to af de nævnte størrelser i det første regnskabsår. 
Det er dog en betingelse at det er oplyst i  
stiftelsesdokumentet at man fravælger revision fra 
begyndelsen. 
Som jeg forstår det, er fravalget ikke oplyst i 
stiftelsesdokumentet, og regnskabet skal således 
revideres. Men praksis hos Erhvervsstyrelsen er, at 
revision kan fravælges efter det første år. Dette er 
normalt i strid med reglerne om fravalg af revision, 
da der skal gå to på hinanden følgende år under 
grænserne, før man kan fravælge. 
Erhvervsstyrelsen har oplyst at en virksomhed i en 
sådan situation har mulighed for i årsrapporten for 
det første regnskabsår at oplyse, at den fravælger 
revision fra og med virksomhedens andet 
regnskabsår. Kravet om 2 på hinanden følgende 
regnskabsår sætter således ikke ind her. 
Husk derfor i regnskabet for det første regnskabsår, 
at oplyse at revisionen bliver fravalgt. Således 
behøver andet regnskabsår ikke at være revideret.

Fravalg af revision
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Spørgsmål

I 2016 hæver et ledelsesmedlem (som 
også gennem sit holdingselskab er 100 % 
ejer) en ulovlig mellemregning i 
driftsselskabet.
I foråret 2017 udloddes denne 
mellemregning som fordring til 
holdingselskabet.
I foråret 2018 udloddes den samme 
mellemregning som fordring fra 
holdingselskabet og til anpartshaveren 
(som startede med at tage pengene). 
Han er også ledelsesmedlem i 
holdingselskabet.
Hvilke notekrav er der til 
holdingselskabets årsregnskab for 2017 
da regnskabet jo indeholder en (lovlig??) 
mellemregning med ledelsen? Og 
hvordan vil du eventuelt formulere disse 
notekrav? Og skal fordringen forrentes 
på sin vej gennem holdingselskabet?

Svar

I 2017, har der været en fordring på en virksomhedsdeltager i 
en periode fra udlodningen fra driftsselskabet, og indtil 
udlodningen fra moderselskabet. Der skal ske forrentning med 
10,05%.

Der skal også være note efter årsregnskabslovens § 73. Og 
hvis der er flere lån, skal dit lån oplyses særskilt da det er 
optaget og indfriet i samme år. Noten må høre til 
regnskabslinjen ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere 
og ledelse”, selvom denne er 0. I noten skal tilgodehavendet 
eller sikkerhedsstillelse fordeles på ledelseskategori. Herudover 
skal oplyses om de væsentligste vilkår, fx rente og beløb der 
er tilbagebetalt i året. Det er min opfattelse, at 
oplysningskravet også omfatter afdragsprofil og om der er 
stillet sikkerhed for lånet. Der skal gives oplysning om 
nedskrivninger og afkald, herunder delvise afkald. Der skal ske 
særskilt oplysning, hvis lån er optaget og indfriet i samme år.

Det kunne for eksempel formuleres således:
”Der har i årets løb været tilgodehavende på 500.000 fra et 
medlem af direktionen. Lånet er indfriet fuldt ud inden årets 
udgang. Vilkårene var, at lånet skulle indfries hurtigst muligt. 
Det blev indfriet ved udlodning til kapitalejerne. Der er beregnet 
rente med 10,05%. Der blev ikke stillet sikkerhed for lånet. Der 
er ikke givet afkald, og der er ikke sket nedskrivning.”

Det er i øvrigt en ulovlig fordring.

Ulovligt lån
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Spørgsmål
En potentiel kunde har selv stiftet et IVS og 
er nu under tvangsopløsning pga. at der 
ikke er nogen revisor tilknyttet.
Dvs. at han formentligt har stiftet selskabet 
uden at fravælge revision, som han burde 
have gjort. 
Hvad er omfanget af opgaven. Hvis man 
blot kan fravælge revision, så er det jo 
hurtigt gjort. Betingelserne er til stede. Er 
det muligt?
IVS bruges som et holdingselskab, men det 
betyder vel ikke noget i denne 
sammenhæng.

Svar
Selve genoptagelsen er en ISA 805 
erklæring, altså en fuld revision.
Hvis selskabet er stiftet uden at fravælge 
revision, vil første regnskab (som skal 
indsendes ifm. genoptagelsen) skulle være 
med fuld revision (den kan formentlig 
udføres som udvidet gennemgang). 
Selskabet er bundet af denne pligten til 
revision, hvis revision ikke er fravalgt i 
stiftelsesdokumentet.
Pga. det første regnskab kan revision 
fravælges fremadrettet, forudsat at det 
"bare var en fejl" at det ikke blev gjort fra 
starten. Dvs. regnskab for det kommende 
år, kan være med assistanceerklæring.
Det er uden betydning om det er IVS/ApS.

Stiftelse af selskab uden fravalg af revision
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Spørgsmål
Skal der notenummer på alle de poster i 
resultatopgørelse og balance, som noten 
”særlige poster” omhandler?

Svar

Der er ikke krav om nummer i 
årsregnskabsloven.
Dertil kommer, at hvis en særlig post er 
indregnet under personaleomkostninger eller 
en anden post som også har en note, opstår 
der tvivl om, hvorvidt posten skal have det 
eller anden notenummer (eller begge).
Det kan løses ved at lave en generel 
henvisning under balancen til fx note 1 (hvis 
”særlige poster” indeholder noget under 
bruttofortjeneste).
Hvis der kun var fx. finansielle omkostninger, 
ville noten kommer efter personale mv., så 
det passer til første regnskabspost. Dette for 
at overholde ÅRL § 52a, om at noter til 
årsregnskabet skal præsenteres i samme 
rækkefølge som de poster i 
resultatopgørelsen og balancen, som de 
vedrører.

Særlige poster notenummer
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Spørgsmål

Skal ”Særlige poster” beskrives i 
anvendt regnskabspraksis?

Svar

Særlige poster er i anvendt 
regnskabspraksis dækket af beskrivelse 
af regnskabsposter, som de vedrører 
og er indregnet under.

Der er derfor ikke behov for at 
foretage separat beskrivelse i anvendt 
regnskabspraksis.

Særlige poster og anvendt regnskabspraksis
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Spørgsmål

Skal ”Særlige poster” beskrives i 
ledelsesberetningen?

Svar

Særlige poster skal som udgangspunkt ikke 
beskrives i ledelsesberetningen for klasse B.

Ledelsesberetningen skal 1) beskrive virksomhedens 
væsentligste aktiviteter og 2) redegøre for 
eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens 
aktiviteter og økonomiske forhold.

Der skal dermed kun redegøres for særlige poster, 
hvis disse på en eller anden måde har at gøre med 
- typisk - andet led af bestemmelsen og har 
medført væsentlige ændringer i virksomhedens 
økonomiske forhold.

I klasse C kan det herudover være relevant at 
omtale særlige poster i ledelsesberetningen, hvis 
der er tale om usædvanlige forhold, der kan have 
påvirket indregningen eller målingen, jf. ÅRL § 99, 
stk. 1 nr. 3.

Særlige poster og ledelsesberetning
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Spørgsmål

Skal det oplyses i regnskabet at 
aktiverede udviklingsomkostninger 
vedr. udviklingsprojekter er aktiveret i 
eller før 2015 (efter gammelt 
regelsæt)?

Svar

Jeg forstår det sådan, at der frivilligt er sket 
aktivering af udviklingsomkostninger i 2015.

Ja, det må være en beskrivelse af 
virksomhedens praksis, at beskrive, at der sker 
aktivering af udviklingsomkostninger. Det 
kommer naturligt, da posten 
udviklingsomkostninger skal beskrives.

Hvis der ikke er sket frivilligt binding for 2015 og 
bagud, skal det i 2016 anføres at 
sammenligningstallene ikke er tilpasset, iom. 
reglerne i overgangsbekendtgørelsen, fx:
”Regnskabspraksis er ændret, således at beløb 
der svarer til udviklingsomkostninger der 
aktiveres fra 1. januar 2016 og fremover, 
indregnes på en bunden reserve under 
egenkapitalen kaldet ”Reserve for 
udviklingsomkostninger”. Ændringen er sket, idet 
årsregnskabsloven nu kræver dette. Ændringen 
medfører, at egenkapitalen er uændret, men der 
er flyttet XXX tkr. fra frie reserver til bundne 
reserver. Ændringen har ikke haft betydning for 
resultatet. Ændringen har ikke haft betydning for 
egenkapitalen primo, og sammenligningstallene 
er ikke tilpasset, i overensstemmelse med 
reglerne i overgangsbekendtgørlsen.”

Udviklingsomkostninger oplysning
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Spørgsmål

En kunde har en direktør ansat, som har 
arbejdet fuld tid for selskabet. Han får en 
løn på 1 mio. kr.

Det er aftalt at søsterselskabet skal betale 
lønnen. Må man modregne, som vist i 
note 3?:

Svar

Nej. Husk at årsregnskabsloven har 
princip om at der ikke må ske 
modregning.
Modtagen af tilskud på 1 mio. kr. skal 
føres som
- omsætning, hvis det er primær aktivitet
- Andre driftsindtægter hvis det er 

sekundær aktivitet

Modregning
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Spørgsmål

Jeg har en mor som har et 
tilgodehavende i en datter. 
Tilgodehavendet nedskrives som følge 
af negativ egenkapital i datteren.

Spørgsmålet går på hvorledes 
nedskrivningen skal klassificeres i 
resultatopgørelsen. Skal 
nedskrivningen i resultatopgørelse 
vises i regnskabsposten ”Indtægter af 
kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder” eller ” Nedskrivninger 
af omsætningsaktiver, som overstiger 
normale nedskrivninger” ??

Svar

Der er ikke lovkrav om emnet. Det er 
op til regnskabsaflægger at finde den 
relevante post.

Den mest relevante post i den 
artsopdelte resultatopgørelse, er post 
"14. Nedskrivning af finansielle aktiver".

Klassificering datter



Sidste spørgsmål og uddybninger


