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Ændring i årsregnskabsloven

VVS

Folketinget har med virkning fra 2011 ændret årsregnskabsloven.
Flere virksomheder i regnskabsklasse B (små selskaber), får fremover mulighed for at fravælge
revision. Ikke overraskende har
det været nogle revisorer bekendt
siden 1.6. 2010, uden de har oplyst dette til deres kunder. Det
siger Tony Kissow fra ErhvervsBogholderiet, som deltog på den
årlige iværksættermesse i Odense,

hvor han selv var udstiller og talte
med mange virksomhedsejere.
Ændringerne i årsregnskabsloven,
betyder bl.a., at grænseværdierne
er sat betydeligt op, før man skal
have sin årsrapport revideret.
Så hvem har nu revisionspligt
De gamle selskaber i den såkaldte

Check til HOGG

klasse B- virksomheder har muligheden for at fravælge revision,
hvis 2 af følgende grænser ikke
overstiges i to på hinanden følgende regnskabsår:
t
0NTUOJOH QÌ LS 
mio.
t
GVMEUJETBOTBUUF
t
#BMBODFTVN QÌ LS 
mio. (summen af aktiver)
Der er således sket en lempelse,
da grænserne er hævet betydeligt.
Dette betyder, at endnu flere virksomheder har muligheden for at
fravælge revision end tidligere.
Det skal dog oplyses, at denne
mulighed ikke eksisterer for holdingselskaber og erhvervsdrivende
fonde, som har betydelig eller
bestemmende indflydelse. Dette
svarer til stemmerettighederne i
selskaber på 20 % eller derover.
Endvidere vil selskaber, hvor
der er opdaget væsentlige fejl og
mangler i overholdelse af selskabslovgivningen kunne blive pålagt
revisionspligt i op til 3 år. Dette
uanset om betingelserne om fravalg af revision er opfyldt.
Start af nye selskaber der fra start
fravælger revision kan ErhvervsBogholderiet hjælpe med stiftelsen af.

ErhvervsBogholderiet tilbyder
assistance til alle forefaldende opgaver indenfor kontor, lønadministration, bogholderi og alt i regnskab, og kan være behjælpelig med
alt lige fra daglig indtastning i bogholderiet, til det færdige regnskab
for personlige erhvervsdrivende.
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ErhvervsBogholderiet tilbyder
herudover hjælp til færdiggørelse
af årsrapporter, klar til revision
hos revisor, samt skatteregnskab.
Udførelse af skatteregnskab,
virksomhedsskatteordningen og
selvangivelse er en ydelse som
normalt ikke tilbydes af alle andre
bogføringsbureauer og ErhvervsBogholderiet kan således spare
sine kunder for høje revisoromkostninger.
Tony Kissow der har 23 års erfaring som revisor i det lokale
erhvervsliv, startede de 10 første
år af sin karriere hos BDO Scanrevision, og forsatte herefter til
Nyborg ErhvervsRevison hvor
han har været ansat de sidste 13
år. Tony Kissow lægger stor vægt
på professionalisme og at ErhvervsBogholderiet leverer et fejlfrit bogholderi, som kunden kan
stole på.

ErhvervsBogholderiet er medlem
af FFB, Foreningen Freelance
5POZ,JTTPXTUBSUFEFE Bogholdere der en forening af
ErhvervsBogholderiet efter 23 år uafhængige selvstændige freelance
som revisor i det lokale erhvervs- bogholdere, som løser regnskabs
liv, med kontor i Udviklingspark og administrative opgaver profesLindholm.
sionelt.

Hans Erik Christensen
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Jeg udfører alt slags arbejde:
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SKUREKONEN.dk
Ole fra Super Brugsen i Ørbæk
og Palle fra HOGG, tog tidligt
hul på julen, da de i fredag havde
sat hinanden i stævne i Gudmehallerne.
Fir forbindelse med U6 og U7
indendørs træning, var Ole nede
og overrække en check på intet
mindre end 13.956 som tak for
indsatsen og samarbejdet med
HOGG fra OK benzinanlægget
i Hesselager.

er et fremragende koncept OK
har udviklet, til glæde for både
foreninger og forretningen, og vi
håber da endnu flere i fremtiden
vil støtte dette samarbejde, det styrker idrætten og sammenholdet i
vore lokalsamfund”.
Palle som foreningskordinator
var selvsagt mere end tilfreds med
overrækkelsen – og de små poder
var også glade selvom det nok ikke
er dem der for lov at bruge dem
alle sammen.

“Det er altid en stor glæde at aflevere disse checks”, sagde Ole, “Det
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Man-fre 13.00-17.30, Lør 09.00-13.00
Onsdag lukket

