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Lovkommentaren giver et overblik over de mange ændringer af loven, inkl. den seneste meget store ændring
af loven i 2015. Herunder gives et bud på forståelsen og fortolkningen af de nye regler, som netop er

vedtaget, og som trådte i kraft i 2016. Lovkommentaren indeholder også den nyeste praksis og afgørelser fra
Erhvervsstyrelsen samt regnskabskontrollen. Der har været rigtigt mange ændringer til årsregnskabsloven

siden dens vedtagelse i 2001 - f.eks. i 2004, 2006, 2008, 2009 og senest i 2015, hvor vi fik den største reform
af loven siden 2001. Der har således været 28 ændringer af loven siden 2001. Udviklingen i lovgivningen er
overordnet set gået i to retninger; større og mere komplicerede krav til børsnoterede virksomheder og færre
krav til mindre virksomheder. Bogen indeholder, ud over kommentarer til de enkelte lovbestemmelser,

kommentarer til alle relevante bekendtgørelser, herunder bestemmelserne om indberetning af årsrapporter, der
har været i hastig udvikling, IFRS-bekendtgørelsen, Delårsrapportbekendtgørelsen og den nye

overgangsbekendtgørelse til lovændringen i 2015.
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