
REVU mener: Rapportering om ledelsesansvar ved over-
trædelse af reglerne for indberetning af reelle ejere 

Skal revisor rapportere om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang, 

når en virksomheds ledelse enten ikke har indberettet oplysninger eller har indberettet fejlagtige eller man-

gelfulde oplysninger til registret over reelle ejere? 

 

Lov nr. 262 om indførsel af et register over reelle ejere blev vedtaget den 16. marts 2016. Formålet med 

lovændringen var at skabe øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur. En bred kreds af dan-

ske virksomheder skulle derfor senest den 1. december 2017 have indberettet oplysninger om virksomhe-

dens reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system i overensstemmelse med bekendtgørelse nr.  448 af 18. maj 

2017 om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere, herunder reelle ejere (BRO). 

 

Denne nyhed indeholder kun omtale af reglerne for virksomheder omfattet af de almindelige selskabsretlige 

love, herunder selskabsloven (SEL), lov om erhvervsdrivende fonde (LEF), ikke erhvervsdrivende fonde i hen-

hold til lov om fonde og visse foreninger (LFF) og virksomheder med begrænset hæftelse, interessentskaber 

og kommanditselskaber mv.1 i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV). 

 

Manglende indberetning af reelle ejere 

Revisor skal ved revision og udvidet gennemgang rapportere i erklæringen, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 

7, stk. 2, hvis revisor har fået kendskab til forhold, hvor ledelsen kan ifalde ansvar, medmindre der er tale om 

et ”uvæsentligt forhold” i henhold til erklæringsbekendtgørelsen. Konstaterer revisor, at reglerne for regi-

strering af reelle ejere ikke er overholdt, skal revisor overveje, hvorvidt overtrædelsen medfører, at der skal 

rapporteres om ledelsesansvar. 

 

Er der på tidspunktet for afgivelse af erklæringen ikke sket indberetning til registret over reelle ejere, er der 

efter udvalgets opfattelse som udgangspunkt ikke tale om et uvæsentligt forhold, og der skal derfor rappor-

teres om ledelsesansvar i erklæringen. 

                                                                    

1 Notatet omfatter således ikke virksomheder omfattet af: 

• Lov om det europæiske selskab (SE-loven) 

• Lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) 

• Lovgivning om europæiske økonomiske firmagrupper 

• Lov om finansiel virksomhed 

• Lov om tilsyn med firmapensionskasser 

• Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 

• Lov om investeringsforeninger. 
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Konstaterer revisor, at der ikke er sket indberetning, men foretager virksomheden indberetning af reelle 

ejere inden erklæringstidspunktet, skal der som udgangspunkt ikke rapporteres om ledelsesansvar, da over-

trædelsen anses for at være et ”uvæsentligt forhold”, medmindre den manglende indberetning skyldes at 

ledelsen har haft til hensigt at tilbageholde oplysninger om virksomhedens reelle ejere for tredjemand. 

 

Hvis den manglede registrering skyldes fejl i Erhvervsstyrelsen systemer og dermed et forhold uden for ledel-

sens kontrol, skal der ikke rapporteres i erklæringen, idet ledelsen ikke kan ifalde ansvar. 

 

Fejl eller mangelfuld registrering af reelle ejere 

Ledelsen har ansvaret for, at virksomheden opbevarer dokumentation for indhentelse af oplysninger om sine 

reelle ejere i fem år efter hvert identifikationsforsøg samt fem år efter det reelle ejerskabs ophør.  

 

Det er ikke revisors pligt at kontrollere selve indholdet af registreringerne og dokumentationen jf. de føl-

gende afsnit, men bliver revisor opmærksom på fejl eller mangler i registrering af virksomhedens reelle ejere 

på anden vis, for eksempel hvis der ikke er sammenhæng mellem oplysninger indhentet i forbindelse med 

iagttagelse af hvidvasklovgivningen eller ved revisors arbejde i øvrigt og oplysninger om reelle ejere, og er 

forholdet ikke bragt i orden på tidspunktet for afgivelse af revisors erklæring, vil revisor skulle overveje at 

rapportere om ledelsesansvar i erklæringen.  

 

Hvis en virksomhed omfattet af selskabsloven eller lov om visse erhvervsdrivende virksomheder ikke kan 

identificere reelle ejere, skal direktionen, henholdsvis den daglige ledelse, registreres som virksomhedens 

reelle ejere, jf. henholdsvis SEL § 58a, stk. 1, og LEV § 15g, stk. 1. Ledelsen dokumenterer i denne situation, 

at de har udtømt alle rimelige identifikationsmuligheder. Det er ikke revisors pligt at efterse om virksomhe-

den har udtømt alle rimelige identifikationsmuligheder. Har virksomheden ikke opbevaret oplysninger om 

forsøgene på at identificere virksomhedens reelle ejere, skal der rapporteres om ledelsesansvar i revisors 

erklæring. 

 

Er den konstaterede fejl eller mangel korrigeret inden tidspunktet for erklæringsafgivelse, vil forholdet sæd-

vanligvis ikke give anledning til rapportering om ledelsesansvar i revisors erklæring, idet forholdet vil kunne 

anses som et ”uvæsentligt forhold” i henhold til erklæringsbekendtgørelsen. 

 

Hvis ledelsen i særlige tilfælde bevidst har indberettet fejlagtige eller mangelfulde oplysninger, eksempelvis 

for at skjule en eller flere af virksomhedens reelle ejere, er det udvalgets opfattelse, at det vil medføre rap-

portering om ledelsesansvar i revisors erklæring, medmindre revisor i sjældne tilfælde vurderer, at der er 

tale om et ”uvæsentligt forhold” i henhold til erklæringsbekendtgørelsen.   
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Revisors rapportering om ledelsesansvar 

Revisors rapportering om manglende eller fejlagtig indberetning af reelle ejere kan eksempelvis udformes 

således:  

 

”Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om registrering af reelle ejere 

Selskabet/fonden/virksomheden har ikke overholdt [lovgivningens] krav om registrering af [ændringer i] re-

elle ejere i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Ledelsen kan ifalde ansvar herfor.” 

 

Skal revisor kontrollere virksomhedens indberetning af reelle ejere? 

Er virksomheden eksempelvis omfattet af selskabsloven, skal revisor, hvis denne er valgt på generalforsam-

lingen til at udføre revision eller udvidet gennemgang, påse, hvorvidt ledelsen overholder sine forpligtelser 

til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og en eventuel protokol, samt 

om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af en eventuel revisionsprotokol er overholdt, jf. SEL § 147, 

stk. 1 og 2. Denne kontrol omfatter ligeledes en kontrol af, om selskabet har foretaget den lovpligtige regi-

strering af reelle ejere og opbevarer den nødvendige dokumentation for de registrerede oplysninger, men 

ikke at efterse selve indholdet af registreringerne og dokumentationen. 

Den samme forpligtelse til at kontrollere lovpligtig indberetning, og opbevaring af dokumentation for reelle 

ejere, er gældende efter lov om erhvervsdrivende fonde, jf. § 73 og for ikke erhvervsdrivende fonde i hen-

hold til fondsloven § 25, stk. 1.  

 

Er virksomheden omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, er revisor ikke underlagt en lov-

bestemt forpligtelse til at kontrollere virksomhedens indberetning og opbevaring af dokumentation for reelle 

ejere, men revisor skal altid være opmærksom på kravene i ISA 250 ’Overvejelser vedrørende love og øvrig 

regulering ved revision af regnskaber’, når der udføres revision.  

 

Lovgrundlag  

De følgende tabeller viser en oversigt over de relevante bestemmelser vedrørende selskaber omfattet af SEL, 

erhvervsdrivende fonde, ikke erhvervsdrivende fonde samt virksomheder og selskaber omfattet af LEV. 

 

Virksomhedens pligt til at foretage registrering følger af disse bestemmelser:  

 

 Selskaber omfattet 

af SEL 

Erhvervsdrivende fonde Ikke erhvervsdrivende 

fonde 

Virksomheder og selskaber omfattet 

af LEV 

Virksomhedens pligter m.m. SEL § 58a 

BRO §§ 5-6 

LEF § 21a – 21b 

BRO §§ 12-13 

LFF §§ 4-5 

BRO §§ 29-30 

LEV §§ 15g -15h 

BRO §§ 10-11 
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Hvis der ikke er sket indberetning til registret over reelle ejere, kan Erhvervsstyrelsen/fondsmyndigheden 

reagere på en eller flere af følgende måder: 

 

 
Selskaber om-
fattet af SEL 

Erhvervsdrivende fonde Ikke erhvervsdri-
vende fonde 

Virksomheder og 
selskaber omfattet 

af LEV 

Anmode virksomheden om at indsende redegørelse SEL § 17, stk. 1 LEF § 24, stk. 3 LFF § 37, stk. 1 LEV § 15C, stk .1 

Pålægge de enkelte ledelsesmedlemmer daglige eller ugentlige 
tvangsbøder, indtil der sker indberetning til registret over reelle 
ejere 

SEL § 366, stk. 2 LEF § 131, stk. 2 ingen LEV § 22, stk. 1 

Straffebestemmelser:  
 
(Sende sagen videre til politiet med henblik på vurdering af, om 
medlemmerne af ledelsen kan idømmes strafansvar i form af 
bøde-straf for overtrædelse af reglerne om registret over reelle 
ejere) 

SEL § 367, stk. 1 

BRO § 38 (SEL § 

367, stk. 4) 

LEF § 132, stk. 1 

BRO § 38 

 

LFF § 43, stk. 1 

BRO § 38 

 

LEV § 23, stk. 1 

BRO § 38 (LEV § 23, 

stk. 1) 

 
Revisors pligt til at foretage kontrol af indberetningen af reelle ejere og opbevaring af den nødvendige do-
kumentation følger af disse bestemmelser: 

 

 Selskabsloven Lov om erhvervsdrivende fonde Fonde iht. 

Fondsloven 

Lov om erhvervsdrivende virksomheder 

Revisors pligt til at foretage kontrol § 147, stk. 2 § 73 § 25, stk. 12 Ingen i LEV, men hvidvaskningsloven og ISA 

2503 bør iagttages 

 

Det skal understreges, at ovenstående er et udtryk for udvalgets nuværende opfattelse, idet praksis og for-

tolkninger fra myndigheder og domstole kan påvirke vurderingen. 

 
Henvisninger:  
Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om reelle ejere  
Erklæringsbekendtgørelsen 
Hvidvaskningsloven 
Selskabsloven 
Lov om erhvervsdrivende fonde 
Lov om fonde og visse foreninger  
Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 
 
 
 
Revisionsteknisk Udvalg 
Marts 2018 

                                                                    
2 Pligten til at foretage kontrol af indberetning og opbevaring af dokumentation for reelle ejere er ikke oplyst i Vejledning 2017-09-04 nr. 9845 om revision og kontrol 

efter fondslovgivningen af ikke-erhvervsdrivende fonde. Ifølge vejledningen er denne dog ikke udtømmende for revisors pligter til at foretage kontrol af at reglerne i LFF 
overholdes.  
3 Ved udvidet gennemgang bør hvidvaskningen og tilsvarende bestemmelser i Erhvervsstyrelsens standard for små virksomheder om overtrædelse af lovgivning iagttages. 


