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Høringssvar vedrørende bekendtgørelser og vejledning om indberetning af årsrapporter m.v. til Erhvervsstyrelsen.
Den Danske Fondsmæglerforening har modtaget Finanstilsynets høring af 28. oktober
2019 om bekendtgørelser og vejledning om indberetning af årsrapporter m.v. til Erhvervsstyrelsen.
Fondsmæglerforeningens bemærkninger, der er angivet nedenfor, er af mere praktisk
karakter med henblik på at sikre smidig og effektiv administration for finansielle virksomheder og dermed brug af ressourcer mv.
Dokumentation for indberetning til Erhvervsstyrelsen
Ifølge § 5, stk. 7, i bekendtgørelsen påhviler det finansielle virksomheder på forespørgsel fra Finanstilsynet i indtil 5 år efter, at et regnskabsdokument er indberettet at indsende dokumentation for, at regnskabet ”…er udarbejdet, eventuelt revideret, og godkendt samt indberettet til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med lovgivningen og
vedtægterne.”.
Ved den nuværende indberetning til Erhvervsstyrelsen modtages en kvittering for modtagelse af indberetning, men funktionen for kvittering kan efter foreningens opfattelse
forbedres, f.eks. ved, at kvittering fremsendes i form af automatisk e-mail ved indberetning.
REGNSKAB SPECIAL
Den eksisterende løsning for noter i REGNSKAB SPECIAL bør efter foreningens opfattelse forbedres. Det opleves f.eks. at være svært at oprette tabelstruktur og at ændre
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allerede oprettede tabelstrukturer.
Formatet af det indsendte pdf-format
Det fremgår ikke af det fremsendte udkast til vejledning eller bekendtgørelse, i hvilket
format PDF-filen skal være, herunder om formatet skal tillade, at Erhvervsstyrelsen
kan indhente tal fra PDF-filen, eller om der er udarbejdet en skabelon af styrelsen, som
virksomhederne dermed skal tilpasse deres regnskaber til.
Fondsmæglerforeningen skal således opfordre til, at den tekniske vejledning til
REGNSKAB SPECIAL udbygges.
Indberetning til både Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen
Der består i forvejen en pligt om elektronisk indberetning af regnskab mv. til Finanstilsynet. Det er forståelsen, at der derudover med den nye bekendtgørelse lægges op til, at
der også skal indberettes til Erhvervsstyrelsen via REGNSKAB SPECIAL.
Det er forbundet med yderligere administration, ineffektivitet og unødige ressourcer, at
de samme regnskabsoplysninger – mere eller mindre – skal indberettes både til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen via forskellige IT-løsninger mv. Set i lyset af de stigende
lovkrav mv., der stilles til finansielle virksomheder og deraf afledte rapporteringskrav,
foreslår foreningen, at der generelt set arbejdes med at forenkle løsninger på det finansielle område af denne karakter, hvor det er muligt. Princippet om én indberetning ét
sted bør forfølges i videst muligt omfang.
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