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Til medlemmer af FSR - danske revisorer 

 

 

Faglig opdatering: Klar til 2019  
__________________________________________ 
 
Kære medlem af FSR – danske revisorer 

Traditionen tro udgiver vi vores årlige faglige opdatering. Formålet er at give alle medlemmer et overblik 
over årets væsentligste ændringer i lovgivning og praksis inden for revision, erklæringer, regnskab er-
hvervsret og kvalitet. 

Årets faglige opdatering indeholder links til mange artikler og faglige nyheder på hjemmesiden. Her kan 

du læse meget mere om de enkelte områder og genopfriske nogle centrale faglige nyheder, der har væ-
ret bragt i årets løb.  

Der har i årets løb været stort fokus på hvidvask og persondata, og der udestår fortsat uafklarede prakti-
ske og juridiske spørgsmål. I skrivende stund behandler Folketinget lovforslag L99 om ændringer til års-
regnskabsloven og revisorloven, og vi forventer, at lovforslaget vedtages inden årsskiftet. Det er vigtige 
lovområder, som vi naturligvis følger nøje, og som vi grundigt informerer om, når der sker noget nyt.  

Dette og meget mere kan du læse mere om i årets faglige opdatering. 

Du kan løbende holde dig orienteret om udviklingen i aktuel lovgivning og anden relevant revisorinforma-
tion i vores to ugentlige nyhedsmails. Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Faglig Hotline. 

Redaktionen er afsluttet den 29. november 2018. 
 
Du kan finde den faglige opdatering på hjemmesiden www.fsr.dk ved at klikke på Faglig viden/Publikatio-
ner/Se alle publikationer. 

 

Tidligere års faglige opdateringer finder du her.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Faglig%20hotline
http://www.fsr.dk/
https://www.fsr.dk/vaerktoejer/fagboeger-og-publikationer/publikationer/faglig-opdatering
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Revision og erklæringer  
__________________________________________ 
 
 

REVU’s udtalelser  

Udtalelse om yderligere krav, der er gældende Danmark  

Hidtil har de krav, der gælder ud over kravene i standarderne, være samlet i tre bilag til de internationale 
standarder. Med denne nye udtalelse er disse krav samlet i ét dokument, og krav vedrørende udvidet 
gennemgang og assistanceerklæringer er indarbejdet. De tre bilag til de internationale standarder er i 
forbindelse med udgivelse af udtalelsen trukket tilbage.  
 
Se mere her. 

 
Udtalelse om de selskabsretlige erklæringer  
REVU har i juni 2018 ajourført udtalelsen om de selskabsretlige erklæringer. Udtalelsen er opdateret i 
forhold til reguleringen, og der er indarbejdet henvisninger til relevante erklæringseksempler i andre ud-
talelser fra REVU.  
 
Se den her. 

 
Ny udtalelse om proforma finansielle oplysninger i et prospekt  

REVU har i samarbejde med Børsarbejdsgruppen udarbejdet en udtalelse om proforma finansielle oplys-
ninger i børsprospekter. Udtalelsen giver eksempler på, hvordan EU-reguleringen kan spille sammen med 
de internationale standarder og dansk lovgivning. Udtalelsen er relevant, når skal afgives erklæringer om 
prospekter.  

 
Se den her. 
 
 

REVU mener 

Rapportering om ledelsesansvar ved overtrædelse af reglerne for indberetning af reelle ejere 
REVU’s input til vurderingen af revisors rapporteringsforpligtelse om ledelsesansvar, når en virksomheds 
ledelse enten ikke har indberettet oplysninger eller har indberettet fejlagtige eller mangelfulde oplysnin-

ger til registret over reelle ejere.  
 
Se mere her. 
 

 

Erklæringer  

Ny erklæringsbekendtgørelse  
Erhvervsstyrelsen udsendte i december 2017 en ny erklæringsbekendtgørelse med en række vigtige æn-

dringer, herunder ophævelse af rækkefølgekravet, ændringer til erklæringen om udvidet gennemgang, 
diverse sproglige tilpasninger og præciseringer samt diverse ændringer til bilaget (udvidet gennemgang).  
 
Se mere her. 
 

Det første år med den nye påtegning 
Revisorseminaret 2017 bød på en paneldebat om Key Audit Matters. Her blev det klart, at Key Audit Mat-

ters ikke har vundet lige stort indpas alle steder i erhvervslivet.  
 
Læs mere her. 
  

https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Faglig/Revision/Revision%20og%20erkl%C3%A6ringsopgaver/Revus%20udtalelser%20g%C3%A6ldende/YDERLIGERE%20KRAV%20DER%20ER%20GLDENDE%20I%20DANMARK201118%20%20Final%2011.pdf
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Faglig/Revision/Revision%20og%20erkl%C3%A6ringsopgaver/Revus%20udtalelser%20g%C3%A6ldende/REVUs%20udtalelse%20om%20den%20uafh%C3%A6ngige%20revisors%20erkl%C3%A6ringer_selskabsretl%20forhold_FINAL_090718.pdf
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Revisionsudtalelser/140%20-%20Udtalelse%20om%20prof%20finansielle%20oplysn%20i%20prospekter_050718
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/REVU%20mener/Reelle%20ejere_23032018
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love%20og%20bekendtgoerelser/Opdateret%20erklaeringsbekendtgoerelse%20i%202018_141217
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Faglige%20notater%20og%20artikler/Det%20foerste%20aar%20med%20den%20nye%20paategning_201217
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GDPR – revisors pligter: Undersøgelse og rapportering 
Revisors undersøgelsespligt vedrørende virksomhedernes overholdelse af GDPR-reguleringen afhænger af 
virksomhedens karakteristika og type. Revisor skal rapportere om overtrædelser af GDPR-reguleringen, 
som kan være ansvarspådragende for ledelsen, når der udføres revision eller udvidet gennemgang. 
 

Læs mere her. 
 
Erhvervsstyrelsen skruer bissen på 
Styrelsen har fået nok af slendrian og lovovertrædelser og går benhårdt efter selskaberne med varsling 
om tvangsbøder på 75.000 kr. pr. ledelsesmedlem, politianmeldelser af ledelsen og krav om revision. 
 

Læs mere her. 

 
Konklusionens ordlyd i en omvendt vurderingsberetning  
Når et selskab udlodder udbytte i andre værdier end kontanter, skal revisor udarbejde en vurderingsbe-
retning. Vær opmærksom på, at konklusionens ordlyd skal være i overensstemmelse med den ordlyd, der 
fremgår af selskabslovens § 181 henholdsvis § 183, stk. 3:   
 

”Det er vores opfattelse, at udbyttebeløbet mindst svarer til den ansatte værdi af de andre værdier end 
kontanter, der udloddes.” 
 
Den formulering, der fremgår af Erhvervsstyrelsens notat om udbyttebetaling i andre værdier end kon-
tanter fra september 2017, kan således ikke anvendes.  

Se mere her. 
  

Revisors erklæringer på CSR- og ESG-området 
Revisor kan afgive en række forskellige erklæringer inden for Corporate Social Responsibility (CSR) og 

Environment, Social og Governance (ESG) området. Et område, der får mere og mere opmærksomhed, 
og hvor virksomheder også efterspørger tillidsydelser. Senest udgav Finansforeningen 11 ESG-tal som en 
del af nøgletalsvejledningen. FSR – danske revisorer har i 2018 udarbejdet et faktaark, der sætter fokus 
på forskellene i revisors erklæringer om CSR- og ESG-information, som kan benyttes i dialogen med kun-
der til at forklare centrale forskelle i revisors erklæringer. 
 

Formanden for CSR-udvalget Birgitte Mogensen udtalte i forbindelse med lanceringen: ”En revisorerklæ-
ring er ikke en entydig vare, så det er vigtigt at vælge den rigtige fra hylden. Der er flere forskellige er-
klæringer at vælge imellem, men dette ark giver et overblik over forskellene, og hvad du som køber af en 
revisorerklæring kan vælge imellem, når jeres CSR-rapportering skal kontrolleres af din revisor”. 
  
Hent faktaarket her. 

 

 

Udvidet gennemgang 

Ajourført standard om udvidet gennemgang  
I forlængelse af Erhvervsstyrelsens opdatering af erklæringsbekendtgørelsen i december 2017 offentlig-
gjorde FSR – danske revisorer den nye standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber. Den nye 

standard indeholder blandt andet ”de nye erklæringer” og en række præciseringer af de supplerende 
handlinger.  
 
Se mere her. 
 
Ajourført udtalelse om udvidet gennemgang  

REVU har i juni 2018 opdateret udtalelsen om revisors erklæringer om udvidet gennemgang som følge af 

ændringerne til erklæringsbekendtgørelsen og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennem-
gang.  
 
Se den her. 
  

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Faglige%20notater%20og%20artikler/GDPR_revisors%20pligter_Undersoegelse%20og%20rapp_191118
https://www.fsr.dk/erhvervsstyrelsen-skruer-bissen-paa
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/Konklusionens%20ordlyd%20i%20en%20omvendt%20vurderingsberetning_131217
https://www.fsr.dk/hvilken-sikkerhed-foelger-med-revisors-erklaering-paa-csr-rapporten
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Udvidet%20Gennemgang/Ny%20FSR%20standard%20om%20udvidet%20gennemgang%20i%20hoering_301117
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Udvidet%20Gennemgang/REVUs%20udtalelse%20om%20udvidet%20gennemgang_180618
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FAQ om udvidet gennemgang  
I slipstrømmen på den nye erklæringsbekendtgørelse fra december 2017 og den nye standard om udvi-
det gennemgang er der offentliggjort en række ofte stillede spørgsmål og svar om udvidet gennemgang.  
 
Se dem her. 

 
 

Offentlig revision 

Erklæringer om offentlig revision 

I januar 2018 offentliggjordes erklæringer om offentlig revision i henhold til standarderne for offentlig re-

vision (SOR). Der er i samarbejde med Rigsrevisionen udarbejdet tre erklæringsparadigmer og 9 kon-
krete eksempler på erklæringer på det offentlige område.  
 
Se mere her. 
 
 

Internationale standarder  

Høringssvar om ISA 315  
IAASB sendte i sommeren 2018 et udkast til ajourføring af ISA 315 i høring. FSR - danske revisorer har i 
den forbindelse afgivet et kritisk høringssvar. Det er FSR – danske revisorers opfattelse, at standarden er 

blevet meget kompleks, uden at det bidrager nævneværdigt til formålet med ajourføringen.  
 
Se mere om formål og indhold og læs høringssvaret her. 

  
 

Revisorregulering oversat til engelsk 

Erhvervsstyrelsen har i efteråret 2018 offentliggjort oversættelser af udvalgte dele af revisorregulerin-
gen, herunder ”Vejledning om revisionsudvalg” med tilhørende bilag samt revisorloven og uafhængig-
hedsbekendtgørelsen.  
 
Se mere her. 
 

 

Vejledning om revisionsudvalg  

Vejledning om revisionsudvalg 1.0 

Erhvervsstyrelsens vejledning om revisionsudvalg, version 1.0, blev offentliggjort i marts 2018 og præ-

senteret på et gå-hjem-møde i Erhvervsstyrelsen. På dette møde blev der rejst en række problemstillin-
ger, som gav anledning til opdatering af vejledningen.   
 
Se nyheden og vejledningen her. 
 
Vejledning om revisionsudvalg 1.1 
I forlængelse af de problemstillinger, der blev rejst i forbindelse med vejledning om revisionsudvalg, ver-

sion 1.0, offentliggjorde Erhvervsstyrelsen en opdateret version af vejledningen i maj 2018.  
 
Se mere om ændringerne og læs vejledningen her. 

  

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Udvidet%20Gennemgang/FAQs%20om%20udvidet%20gennemgang_050418
https://www.fsr.dk/erklaeringer-om-offentlig-revision-2
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Internationale%20Standarder%20under%20udarbejdelse/Hoeringssvar%20paa%20ISA%20315%20ajourfoert_071118
https://www.fsr.dk/relevant-revisorregulering-og-vejledninger-oversat-til-engelsk
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Erhvervsstyrelsens%20vejledning%20om%20revisionsudvalg%20offentliggjort_020318
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Erhvervsstyrelsens%20vejledning%20om%20revisionsudvalg_version%201%201_udsendt_070518


Faglig opdatering: Klar til 2019  30. november 2018 

 7 

 

Vejledning om skatte- og vurderingsydelser i PIEs 

Revisorlovgivningen fra 2016 indeholdt et helt nyt spor i form af en særlig forordning oven på revisorlo-
ven. Denne forordning gælder kun for virksomheder af offentlig interesse, og den gav anledning til en 
særlig vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser. 
 
Læs om vejledningen her. 
  

Læs om overvågningen af ikke-revisionsydelser her. 
 

 

Ajourført vejledning – Bekendtgørelse om kommunal og re-
gional revision 

Vejledningen beskriver de bestemmelser i EU-forordningen, som gælder for kommuner, regioner og § 60-
fællesskaber. Vejledningen er ajourført maj 2018, hvor eneste ændring er, at afsnittet om honorarnote 

nederst på side 6 er udgået. 
 
Se vejledningen her. 
 
 

Revisors MNE-nr.  

Det fremgår af indsendelsesbekendtgørelsens § 28, stk. 4, at revisor skal anføre sit MNE-nummer i er-
klæringer på årsrapporter, der indberettes til Erhvervsstyrelsen. Det fremgår desværre hverken af lovgiv-
ningen eller af Erhvervsstyrelsens vejledning, hvordan MNE-nummeret præcist skal anføres. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyser, at revisors MNE-nummer som udgangspunkt skal anføres på samme måde i 

XBRL-filen og pdf-filen. Revisors MNE-nummer består af bogstaverne ”mne” samt nogle tal, så korrekt 
angivelse af MNE-nummeret er fx: ”mne123456” eller ”MNE-nr.: mne123456”. 

Det er ikke korrekt kun at angive tallene, fx ”123456” uden bogstaverne ”mne”. 

Læs mere her. 

 

Ændrede regler om revisorers efteruddannelse på vej  

Folketinget behandler i skrivende stund et lovforslag om ændring af revisorloven, som muliggør en mere 

fleksibel og målrettet efteruddannelse tilpasset den enkelte revisors behov. De nærmere regler skal fast-
sættes i en bekendtgørelse. Endvidere indeholder lovforslaget flere sanktionsmuligheder ved overtræ-
delse af efteruddannelseskravet end fratagelse af revisors godkendelse. 
 
Vi forventer, at lovforslaget vedtages inden årsskiftet, og at de nye regler træder i kraft den 1. juli 2019. 
 
Læs mere her. 

 
 

Certificeringsordningen præciseres i ny vejledning fra Fi-
nanstilsynet 

Den ændrede certificeringsordning, som blev aftalt mellem bl.a. FSR - danske revisorer og Finanstilsynet, 
er uddybet i en ny vejledning. 

Finanstilsynet har i april 2018 udsendt dels en ændret bekendtgørelse om certificering af statsautorise-
rede revisorer og dels en vejledning til bekendtgørelsen. 

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/ERST%20har%20udsendt%20vejledning%20om%20skatte-%20og%20vurderingsydelser%20i%20PIEs_111217
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Overvaagning%20af%20leveringen%20af%20ikke_revisionsydelser%20i%20PIEs_171018
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Offentlig%20sektor/Faglige%20notater%20og%20artikler/Vejledning%20-%20Bekendtgoerelse%20om%20kom%20og%20reg%20revision_ajourf%20maj%2018_220518
https://www.fsr.dk/revisors-mne-nr-bestaar-af-bogstaverne-mne-efterfulgt-af-nogle-tal
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/Aendringer%20til%20AARL%20og%20revisorloven%20netop%20sendt%20i%20hoering_140918
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Den ændrede certificeringsordning er kommet i stand efter henvendelser til tilsynet fra FSR - danske re-
visorer og brancheorganisationer i den finansielle sektor om behovet for en mere afbalanceret certifice-
ringsordning. 

Der er således bl.a. krav om et færre antal debiterbare timer end tidligere, jf. § 4 i bekendtgørelsen, og 
det er muligt at tælle timer fra fem ud af de seneste syv år. 

Den ændrede certificeringsordning er trådt i kraft 1. maj 2018. 

Læs mere her. 
 
 

Etik og uafhængighed 

Notater fra Etikudvalget  
Etikudvalget har i året udsendt nedenstående fem notater om emner, som er relevante for alle medlem-
mer. Temaerne fragår af linkene. 

 
Om accept og fortsættelse af erklæringsopgaver med sikkerhed 

 
Om stamkortets oplysninger om vederlag 
 
Om uafhængighedsbekræftelser fra medlemmer af erklæringsteamet  
 
Om udarbejdelse af XBRL-filer ved revision i EU-PIEs 

 
Om konsekvens af betingelse om indgåelse af forretningsforbindelse ved revisionsudbud 

 
Etiske Regler i omstruktureret, ”clarificeret” version er offentliggjort (ikrafttræden i hovedsa-
gen 15. juni 2019) 
Etiske regler kommer i en ny udgave, der i hovedsagen træder i kraft 15. juni 2019. På lange stræk er 
der blot tale om en omformatering af reglerne, der skal gøre det lettere at sondre mellem krav og vejled-

ning. 
 
Læs mere her. 
 
Opfølgninger på månedens dilemma 
Igennem 2018 har Etikudvalget bragt en række nyheder om månedens faglige dilemma.  
 
Efter en lidt tynd start kom der gang i besvarelserne fra vores medlemmer. Dette var nok især resultatet 

af, at vi gik fra åbne svar til afkrydsning af mulige reaktioner på de omtalte etiske udfordringer. I novem-

ber nåede vi således op på, at 105 medlemmer gav deres besyv med. Stor tak til alle deltagerne herfra. 

 
December 2017 – Viden om en klients forhold ved revision af regnskabet for en anden klient 
 
Januar 2018 – Ny milliardkunde og kundeaccept?  
 

Februar 2018 – Tilbud om en spændende rådgivningsopgave 
 
Marts 2018 – Tip om svindel 
 

 April 2018 – Selskab der ejes af en medpartners 35-årige datter som ny klient? 
 
 Maj 2018 – Kæresteri på revisionskontoret – en udfordring for tavshedspligten 

 

 Juni 2018 – Mulig dårlig kvalitet opdages kort før tæppefald 
 
 September 2018 – En god investeringsmulighed 

 
Oktober 2018 (uddannelsesdilemma) – anvendelse af it-værktøj i revision 
 

https://fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Erklaeringseksempler%20finansiel%20sektor/Certificeringsordningen%20praeciseres%20i%20ny%20vejledning
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Revisors%20etiske%20adfaerd%20og%20uafhaengighed/Udtalelser%20fra%20Etikudvalget/Accept%20og%20fortsaettelse%20af%20erklaer%20opgaver%20m%20sikkerhed_200818
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Revisors%20etiske%20adfaerd%20og%20uafhaengighed/Udtalelser%20fra%20Etikudvalget/Stamkortets%20oplysninger%20om%20vederlag_220818
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Revisors%20etiske%20adfaerd%20og%20uafhaengighed/Udtalelser%20fra%20Etikudvalget/Notat%20om%20uafhaengighedsbekraeftelser%20fra%20medl%20af%20erklaer%20teamet_290818
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Revisors%20etiske%20adfaerd%20og%20uafhaengighed/Udtalelser%20fra%20Etikudvalget/Udarbejdelse%20af%20XBRL-filer%20v%20revision%20i%20EU-PIEs_130318
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Revisors%20etiske%20adfaerd%20og%20uafhaengighed/Udtalelser%20fra%20Etikudvalget/Konsekvens%20af%20betingelse%20af%20indgaaelse%20af%20forretn%20forbind%20ved%20revisionsudbud_140518
https://www.fsr.dk/etiske-regler-i-omstruktureret-clarificeret-version-er-offentliggjort
https://fsr.dk/Om%20os/Udvalg-i-FSR-danske-revisorer/Etikudvalget/Tidligere%20maaneders%20etiske%20dilemma/Opfoelgning%20december
https://fsr.dk/Om%20os/Udvalg-i-FSR-danske-revisorer/Etikudvalget/Tidligere%20maaneders%20etiske%20dilemma/Opfoelgning%20januar
https://fsr.dk/Om%20os/Udvalg-i-FSR-danske-revisorer/Etikudvalget/Tidligere%20maaneders%20etiske%20dilemma/Opfoelgning%20februar
https://fsr.dk/Om%20os/Udvalg-i-FSR-danske-revisorer/Etikudvalget/Tidligere%20maaneders%20etiske%20dilemma/Opfoelgning%20marts
https://www.fsr.dk/aprils-dilemma-en-festlig-forespoergsel
https://www.fsr.dk/majs-dilemma-kaeresteri-paa-revisionskontoret
https://fsr.dk/Om%20os/Udvalg-i-FSR-danske-revisorer/Etikudvalget/Tidligere%20maaneders%20etiske%20dilemma/Opfoelgning%20juni
https://fsr.dk/Om%20os/Udvalg-i-FSR-danske-revisorer/Etikudvalget/Tidligere%20maaneders%20etiske%20dilemma/Opfoelgning%20september
https://fsr.dk/Om%20os/Udvalg-i-FSR-danske-revisorer/Etikudvalget/Tidligere%20maaneders%20etiske%20dilemma/Opfoelgning%20oktober
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November 2018 – assistance ved åbenlys og væsentlig fejl 
 
 

Persondata 

Der er næppe mange, der er i tvivl om, at der er sket ændringer om persondata som konsekvens af EU’s 
persondataforordning. Vi bragte en masse nyheder herom i sidste års Faglig Opdatering. Her er nyhe-
derne fra 2018. 
 
Der skal særligt peges på nyheden om revisors ansvar i forhold til klienters overholdelse af persondata-
forordningen, hvis hovedsigte er at se persondata i lyset af den generelle revisionsretlige regulering – 

mindre panik/mere analyse. Hertil skal der særligt peges på nyheden om, hvornår revisor er dataansvar-

lig respektive databehandler. 
 
Databeskyttelsesrådgiver (DPO) – ofte kan der leveres ydelser herom til erklæringsklienter 
 
Revisors ansvar i forhold til klienters overholdelse af persondataforordningen 
 

Ydelser om persondatasikkerhed til erklæringsklienter 
 
Hvornår er revisor dataansvarlig respektive databehandler? 
 
Opbevaring af persondata og retten til at blive glemt 
 

 

Hvidvask 

Diverse nyheder 
Hvidvask har været et stort tema i 2018. Nedenfor fremgår årets nyheder om særlige forhold. 

 
Whistleblowerordning efter hvidvaskloven – og revisorloven 

 
Unddragelse af skat m.v. og hvidvask 
 
Offentliggjort liste over Politisk Eksponerede Personer (PEP) i Danmark – der ikke løser alt… 
 
En tung del af hvidvaskloven: Politisk Eksponerede Personer  
 

Anmeldelser af mistanke om hvidvask op igennem tiden 
 

Ny vejledning om hvidvask offentliggjort 
 
Underretning om hvidvask 
 
Systematisk nyhedsserie fra efteråret 2018 

Igennem efteråret har vi bragt en systematisk serie af nyheder med det formål at fokusere på relevansen 
for revisorer, herunder særligt på, hvornår en revisor uden for den finansielle sektor kunne få mistanke 
om hvidvask eller finansiering af terrorisme.  

 
Hvidvask og finansiering af terrorisme – brug reglerne! 
 
Hvad er hvidvask? 

 
Hvad er terrorfinansiering? 

 
Hvidvask – Kan myndighederne altid håndtere anmeldelser fortroligt nok? 
 
Hvidvask og politisk eksponerede personer – hvornår er nok nok? 
 

Reelle ejere – hvidvasklov vs. virk.dk 

https://fsr.dk/Om%20os/Udvalg-i-FSR-danske-revisorer/Etikudvalget/Tidligere%20maaneders%20etiske%20dilemma/Opfoelgning%20november
https://www.fsr.dk/databeskyttelsesraadgiver-dpo-ofte-kan-der-leveres-ydelser-herom-til-erklaeringsklienter
https://www.fsr.dk/revisors-ansvar-i-forhold-til-klienters-overholdelse-af-persondataforordningen
https://www.fsr.dk/ydelser-om-persondatasikkerhed-til-erklaeringsklienter
https://www.fsr.dk/hvornaar-er-revisor-dataansvarlig-respektive-databehandler
https://www.fsr.dk/opbevaring-af-persondata-og-retten-til-at-blive-glemt
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Whistleblowerordning%20efter%20hvidvaskloven%20-%20og%20revisorloven_100118
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Unddragelse%20af%20skat%20mv%20og%20hvidvask_150118
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Offentliggjort%20liste%20over%20PEP%20i%20Danmark_310118
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/En%20tung%20del%20af%20hvidvaskloven_Politisk%20Eksponerede%20Personer_020218
https://www.fsr.dk/anmeldelser-af-mistanker-om-hvidvask-op-igennem-tiden
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Ny%20vejledning%20om%20hvidvask%20offentliggjort_181018
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Underretning%20om%20hvidvask_060618
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Hvidvask%20og%20finansiering%20af%20terrorisme_brug%20reglerne_310818
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Hvad%20er%20hvidvask_310818
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Hvad%20er%20terrorfinansiering_050918
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Hvidvask%20-%20Kan%20myndigh%20altid%20haandtere%20anmeld%20fortroligt%20nok_070918
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Hvidvask%20og%20politisk%20eksp%20pers_hvornaar%20er%20nok%20nok_120918
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Reelle%20ejere_hvidvasklov%20vs%20virk%20dk_190918
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Hvidvask – Overtrædelser af kontantforbuddet 
 
Hvidvask – Fejlklassificerede, manglende eller fiktive omkostninger 
 
Hvidvask – gennemstrømningsselskaber og muldyrkonti 

 
Revisor og terrorfinansiering – indsamlinger og foreninger 
 
Særligt om formålet med loven – pligterne ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering 
 
Kontantforbud vs. revisors pligter efter hvidvasklovgivningen 

 

Særligt om tavshedspligten og undtagelser hertil 
 
Anmeldelse efter revisorlovens § 22 eller underretning efter hvidvasklovens § 26? 
I førstnævnte tilfælde er SØIK modtager, mens hvidvaskunderretninger fremsendes elektronisk til Hvid-
vasksekretariatet, som er Danmarks Finansielle Efterretningsenhed.  Der er i den forbindelse helt centrale 
forskelle på, hvornår anmeldelsespligten og underretningspligten er relevant – og på konsekvenserne heraf. 

En anmeldelse efter revisorlovens § 22 kan videregives til den, som er anmeldt. Det kan en underretning 
efter hvidvasklovens § 26 ikke. 
 
Læs mere her. 
 
 

Faglig hotline 

Hvert år i maj bringer vi disse nyheder i opdateret form om typiske problemer fem minutter i og fem mi-
nutter over tolv i udsatte virksomheder.  
 
Det sker i håb om at hjælpe alle de revisorer, der sidder med klienter, der har problemer, ikke har orden 

i penalhuset eller måske ligefrem giver anledning til mistanke om urent trav. 

 
Faglig hotline og de tunge spørgsmål I: Håndtering af selskaber i problemer 
 
Faglig Hotline og de tunge spørgsmål II: Håndtering af mangelfuldt bevis og urent trav 
 
 
  

https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Hvidvask_Overtraedelser%20af%20kontantforbuddet_250918
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Hvidvask_Fejlklassificerede_mangl%20el%20fiktive%20omkostn_031018
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Hvidvask_gennemstroemningsselskaber%20og%20muldyrkonti_081018
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Revisor%20og%20terrorfinansiering_indsamlinger%20og%20foreninger_161018
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Saerligt%20om%20formaalet%20med%20loven_pligterne%20v%20mistanke%20om%20hvidvask%20mv_181018
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Kontantforbud%20vs%20revisors%20pligter%20efter%20hvidvasklovgivningen_251018
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Saerligt%20om%20tavshedspligten%20og%20undtagelser%20hertil_311018
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Anmeld%20efter%20revisorlov%20par%2022%20el%20underretn%20efter%20hvidvasklov%20par%2026_221118
https://fsr.dk/Faglige_informationer/SMV/Faglige%20notater%20og%20artikler/Faglig%20hotline%20og%20de%20tunge%20spoergsmaal%20I_selskaber%20i%20probl_180518
https://fsr.dk/Faglige_informationer/SMV/Faglige%20notater%20og%20artikler/Faglig%20hotline%20og%20de%20tunge%20spoergsmaal_II_mangelfuldt%20bevis_230518
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Regnskab 
__________________________________________ 
 
 

Ændringer på vej til årsregnskabsloven 

Folketinget behandler i december 2018 et lovforslag om ændring af årsregnskabsloven. Vi forventer, at 

lovforslaget vedtages uden de store ændringer inden årsskiftet. Vi orienterer naturligvis om ændringerne, 
når de er vedtaget. 

De ca. 70 foreslåede ændringer er i stort omfang udtryk for en justering af årsregnskabsloven, så loven 
fuldt ud bringes i overensstemmelse med EU’s regnskabsdirektiv. Samtidig gives mulighed for at anvende 
nogle nye internationale regnskabsstandarder til at udfylde årsregnskabslovens rammeregler. 
 

Regnskabsklasse B 
Nogle af de væsentligste ændringer, der er foreslået i regnskabsklasse B, er: 
 

• Der er mulighed for at opdele beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, så beskrivelsen sker i no-
terne til de enkelte regnskabsposter. 

• Det er ikke længere muligt at vise en egenkapitalopgørelse i en note. Egenkapitalopgørelsen skal være 

en selvstændig regnskabsopstilling.  

• Hvis en klasse B-virksomhed vælger at indregne leasingkontrakter i balancen, kan virksomheden 
vælge mellem to metoder – enten principperne i IAS 17 (som hidtil) eller principperne i den nye IFRS 
16. 

• En klasse B-virksomhed kan vælge at indregne omsætningen efter principperne i IFRS 15.  

• Ved delvis indbetaling af selskabskapital skal bruttometoden anvendes i årsregnskabet. 

• I nogle situationer skal værdiregulering af finansielle instrumenter vedrørende pengestrømssikring 
samt visse gevinster ved omregning af poster i fremmed valuta indregnes på en dagsværdireserve un-
der egenkapitalen. 

• Nye notekrav vedrørende opskrivning og regulering til dagsværdi. 

• Ændret notekrav vedrørende årets indregnede renter i aktivers kostpris. 

• I balancen vil begrebet ”kapitalinteresser” i langt de fleste situationer erstatte begrebet ”associeret 
virksomhed”. Begrebet ”kapitalinteresser” defineres i bilag til årsregnskabsloven.  

 
Regnskabsklasse C, D og koncern 
Nogle af de væsentligste ændringer, der er foreslået i regnskabsklasse C og D samt i reglerne om kon-

cernregnskaber, er: 

• Nye oplysningskrav i ledelsesberetningen om finansielle risici 

• Redegørelse for samfundsansvar - § 99a er helt omskrevet 
• Redegørelse for kønsmæssig sammensætning - § 99b er helt omskrevet 
• Justeringer i reglerne om, hvornår koncernregnskab kan undlades 
• Enkelte ændringer i koncern-notekrav (kapitalinteresser og nærtstående parter) 

• Redegørelse om mangfoldighed (kun klasse D).  
 
Forventet ikrafttræden 

Ifølge lovforslaget skal de nye regler anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller 
senere. 
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Der er dog foreslået mulighed for at anvende de nye regler allerede for regnskabsår, der slutter den 31. 
december 2018 eller senere. Dette skal ske systematisk og konsekvent, men der er ikke krav om at an-
vende samtlige nye regler før tid. Det er fx muligt blot at anvende IFRS 16 ved indregning af leasingkon-
trakter uden samtidig at følge de nye krav om redegørelse for samfundsansvar, da disse oplysningskrav 
ikke har en naturlig sammenhæng med de valgte principper for indregning af leasingkontrakter. 
 

Se det fremsatte lovforslag her. 
 
Nyhedsmails om de kommende ændringer i årsregnskabsloven 
Her kan du se en række nyhedsmails, som omtaler de kommende ændringer til årsregnskabsloven, base-
ret på lovudkastet, der blev sendt i høring den 14. september 2018: 

• Lovudkast om ændringer til årsregnskabsloven er sendt i høring 

 
• Kommende ændringer til regnskabsklasse B (høringsudkast) 

 
• Kommende ændringer til regnskabsklasse C, D, Koncern (høringsudkast) 
 
• Indtægter og leasing (høringsudkast) 

 
• Ikke-finansiel information, klasse C og D (høringsudkast) 

 

• FSR – danske revisorers høringssvar 
 
 

IFRS 3 som fortolkningsgrundlag for regler om virksomheds-
sammenslutninger efter årsregnskabsloven 

Erhvervsstyrelsen har i en udtalelse præciseret, i hvilke situationer IFRS 3 fremover skal anvendes ved 
regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger. 

 
I lovbemærkningerne til lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af en række bestemmelser i årsregn-
skabsloven blev det bebudet, at Erhvervsstyrelsen ville udarbejde en vejledning, som skulle tydeliggøre, 
hvornår bestemmelserne i IFRS 3 kan anvendes ved fortolkning af årsregnskabslovens overordnede be-
stemmelser. Herunder skulle Erhvervsstyrelsen give eksempler på, hvilke virksomhedssammenslutninger 
der kan anses for så simple, at de kan gennemføres regnskabsmæssigt alene baseret på lovens ramme-
bestemmelser. 

 
Erhvervsstyrelsens præciseringer foreligger nu i form af ”Udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne 
om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 3)", marts 2018. Udtalelsen er i 

høj grad baseret på IFRS 3 om Virksomhedssammenslutninger, dvs. på langt de fleste punkter er IFRS 3 
hermed fortolkningsgrundlag for regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger efter 
årsregnskabsloven.  

 
I udtalelsens afsnit 3 beskrives dog situationer, hvor det ikke er nødvendigt at anvende IFRS 3 som vej-
ledning ved virksomhedssammenslutning, nemlig såkaldte ukomplicerede sammenslutninger.  
 
Udtalelsen finder anvendelse på virksomhedssammenslutninger, som finder sted 1. juli 2018 eller senere. 
Udtalelsen kan også anvendes for tidligere virksomhedssammenslutninger, fx dem, der fandt sted i 2017, 
hvor der endnu ikke er aflagt årsrapport, og den kan anvendes med tilbagevirkende kraft, når dette sker 

systematisk og konsekvent i overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne i årsregnskabsloven. 
 
Læs mere her. 
 

 
 
 

 
 

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/Lovforslag%20om%20aendringer%20af%20AARL
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/Aendringer%20til%20AARL%20og%20revisorloven%20netop%20sendt%20i%20hoering_140918
https://www.fsr.dk/aendringer-paa-vej-til-aarsregnskabslovens-regnskabsklasse-b
https://www.fsr.dk/aendringer-paa-vej-til-aarsregnskabslovens-regnskabsklasse-c-og-d-samt-reglerne-for-koncernregnskaber
https://www.fsr.dk/aendrede-regnskabsregler-paa-vej-nye-regler-om-indtaegter-og-leasing
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/Aendringer%20paa%20vej%20til%20AARLs%20regler%20om%20ikke_finansiel%20information_091018
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/FSRs%20kommentarer%20til%20ny%20AARL
https://www.fsr.dk/ifrs-3-som-fortolkningsgrundlag-for-regler-om-virksomhedssammenslutninger-efter-aarsregnskabsloven
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Omgørelse af årsrapporter 

Fra den 1. januar 2018 blev det lettere at omgøre indberettede årsrapporter, da en omgørelse ikke læn-
gere kræver Erhvervsstyrelsens tilladelse. De nye regler for omgørelse fremgår af ændringerne til indsen-

delsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 635 af 31.05.2017. 

Der er ikke ændret på kravene til, i hvilke tilfælde en årsrapport kan omgøres. Der kan fortsat alene ske 
omgørelse af en årsrapport, der indeholder væsentlige fejl eller mangler. Der skal således ”tungtvejende” 
grunde til at omgøre den allerede offentliggjorte årsrapport med en ny årsrapport.  

 

Bemærk, at omgørelse ikke er tilladt, hvis den nye årsrapport indeholder nye oplysninger om, at årsregn-
skabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. årsregnskabslovens § 10 a. 

Du kan læse mere her. 
 
 

Elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet 

Erhvervsstyrelsen har i maj 2018 offentliggjort et supplement til den eksisterende bogføringsvejledning 
fra 1999. Det nye supplement erstatter den gældende bogføringsvejlednings kapitel 7 og 9, for så vidt 
angår elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang til regnskabsma-
teriale. 

• Hvilke krav gælder til elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i ind- og udland? 
• Hvornår har myndighederne adgang til virksomhedernes bogføringsmateriale?  
• Hvad der skal forstås ved et anerkendt filformat? 

Se mere her. 
 
 

Bitcoins i årsregnskabet 

Den regnskabsmæssige behandling af bitcoins er stadig ikke endeligt afklaret – hverken internationalt 
eller i Danmark. Her kan du læse nogle overvejelser og et foreløbigt bud på, hvordan bitcoins kan be-
handles i årsregnskabet. 

Læs mere her. 
 
 

Stop de fejlagtige årsrapporter 

Erfaringen viser desværre, at en del årsrapporter ikke lever op til årsregnskabslovens krav og derfor ikke 
har den kvalitet, som regnskabsbrugere og offentlige myndigheder med rette kan forvente. 
 
Hvis du bliver opmærksom på årsrapporter med væsentlige fejl og mangler, har du fortsat mulighed for 

at sende dem til FSR – danske revisorers sekretariat. Send CVR-nummeret og en beskrivelse af de fejlag-
tige forhold til postkassen rigtigrevisor@fsr.dk. Så gennemgår vi de modtagne årsrapporter og videresen-
der til Erhvervsstyrelsen, hvis vi vurderer, at der er tale om grove fejl, som styrelsen bør gøres opmærk-
som på. 
 
Erhvervsstyrelsen anvender de indrapporterede fejl og mangler i forbindelse med styrelsens udvikling og 
forbedring af de automatiske modtagekontroller i styrelsens modtagesystemer. 

 
Læs mere her. 

 
Læs mere her. 
 
Her kan du læse om ofte forekommende fejltyper i årsrapporterne. 
 

 
 

https://www.fsr.dk/omgoerelse-af-aarsrapporter
https://www.fsr.dk/elektronisk-opbevaring-af-regnskabsmateriale-i-udlandet
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/AArsregnskabsloven_fortolkninger/Hvordan%20behandles%20bitcoins%20i%20aarsregnskabet_150518
mailto:rigtigrevisor@fsr.dk
https://www.fsr.dk/fortsat-mange-fejl-og-mangler-i-aarsrapporter
https://www.fsr.dk/stop-de-fejlagtige-aarsrapporter
https://www.fsr.dk/flere-nye-fejltyper-i-offentliggjorte-aarsrapporter
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Rapportering om god fondsledelse  

Erhvervsstyrelsen har præciseret, at kravet i årsregnskabslovens § 77a om rapportering om god fondsle-

delse indebærer, at erhvervsdrivende fonde skal oplyse, om de enkelte anbefalinger om god fondsledelse 
efterleves. Det er således ikke tilstrækkeligt samlet at henvise til, at anbefalingerne følges. 
 
En bestyrelse i en erhvervsdrivende fond skal hvert år redegøre for, hvorledes den forholder sig til de af 
Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede ”Anbefalinger for god Fondsledelse”. Bestyrelsen skal i rede-
gørelsen oplyse, om fonden følger de enkelte anbefalinger, eller om den fraviger en eller flere anbefalin-
ger og i givet fald hvilke. Hvis fonden fraviger en anbefaling, skal bestyrelsen redegøre for grundene her-

til og for, hvordan man i stedet har indrettet sig. Bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse skal med-

tages i årsrapporten eller på fondens hjemmeside. 

Erhvervsstyrelsen udgav i december 2017 en vejledning om fondsbestyrelsens redegørelse for god fonds-
ledelse. Vejledningen beskriver, hvad redegørelsen nærmere skal indeholde, hvordan redegørelsen skal 
offentliggøres, og hvad revisors rolle er i denne forbindelse. 

Læs mere her. 
 

Læs mere her. 
 
 

Redegørelse for samfundsansvar  

Gør brug af FSR - danske revisorers tjekliste til årsregnskabslovens § 99 a for at sikre overholdelse af de 
krav, der er til virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar. Redegørelsen for samfundsansvar er 

omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen i revisionspåtegningen på årsregnskabet.  
 
Fra regnskabsåret startende 1. januar 2018 eller senere er store virksomheder i regnskabsklasse C og 
virksomheder i regnskabsklasse D alle omfattet af samme krav. FSR - danske revisorer har i 2018 udgi-
vet en publikation, der beskriver lovkravene, og en tjekliste, som giver et overblik over den gældende 

lovgivning, virksomhedens pligter og revisors pligter i forhold til den årlige redegørelse for samfundsan-
svar. 
 
Virksomhederne er omfattet af krav, hvor de skal beskrive virksomhedens forretningsmodel og give op-
lysninger vedrørende politikker ud fra et 'følg eller forklar'-princip inden for politikområderne miljø, her-
under reduktion af klimapåvirkning, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskeret-
tigheder og antikorruption og bestikkelse. 

 
Læs publikationen om lovkravene og se tjeklisten her. 

 
 

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledel-
sen  

Gør brug af FSR - danske revisorers tjekliste til at sikre overholdelse af reglerne om den kønsmæssige 

sammensætning af ledelsen. Redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen er omfattet 
af revisors udtalelse om ledelsesberetningen.  
 
FSR – danske revisorer har udgivet en publikation i 2018 indeholdende to tjeklister, der hjælper virksom-
heder og revisorer med at efterleve reglerne i selskabslovens § 139 a og årsregnskabslovens § 99 b. Sel-
skabslovens § 139 a vedrører opstilling af måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i virksom-

hedernes øverste ledelsesorgan henholdsvis udarbejdelse af politik for at øge andelen af det underrepræ-

senterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Årsregnskabslovens § 99 b vedrører redegø-
relse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i ledelsesberetningen.  
 
Se tjeklisten her.  
 
 

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/Ny%20vejledning%20om%20redegoerelse%20for%20god%20fondsledelse_221217
https://www.fsr.dk/rapportering-om-god-fondsledelse-i-henhold-til-aarl-77a
https://fsr.dk/Faglige_informationer/CSR/Faglige%20notater%20og%20artikler/99a%20tjekliste%20juni%202018
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/CSR/Faglige%20notater%20og%20artikler/99b%20lister%202018
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Analyse af de 50 største danske virksomheders rapportering 
om samfundsansvar  

Der er positive takter i de største danske virksomheders rapporter om samfundsansvar, men der er også 
områder med plads til forbedringer, viser en analyse, FSR – danske revisorer har fået gennemført i 2018 
blandt de 50 største virksomheder i Danmark. Forbedringspotentialet omhandler blandt andet god rap-
porteringsskik og brug af regnskabspraksis for de ikke-finansielle nøgletal samt udviklingsforklaringer.  

 
Vi opfordrer virksomhederne til at gå i front med transparent og pålidelig rapportering om samfundsan-
svar samt at øge rapporteringens brugsværdi. Der er god inspiration at hente vedrørende god praksis 
både i analysen og fra de seks virksomheder, som også blev nomineret til CSR Prisen 2018.   
 

Gør brug af analysens resultater, når I er i dialog med virksomhederne om deres rapportering om sam-
fundsansvar. 

 
Læs om de nominerede virksomheder til CSR Prisen 2018 og om analysen af de 50 største virksomheders 
rapportering her. 
 
  

https://www.fsr.dk/uddannelse-events/arrangementer-og-events/arrangementer-oversigt/prisuddelinger/csr-prisen/csr-prisen-2018
https://www.fsr.dk/uddannelse-events/arrangementer-og-events/arrangementer-oversigt/prisuddelinger/csr-prisen/csr-prisen-2018
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Erhvervsret  
__________________________________________ 
 
 

Ændrede regler i selskabsloven 

En række ændringer til selskabsloven trådte i kraft den 1. juli 2018: 

Mindre kapitalkrav i A/S 

Kapitalkravet til aktieselskaber er nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Muligheden for delvis indbetaling 

på 25 % af selskabskapitalen er tilsvarende justeret fra 125.000 kr. til 100.000 kr.   
 
Registrering af ejere ved etablering af virksomhed 
Nye virksomheder skal registrere både legale ejere og reelle ejere senest samtidig med, at den nye virk-
somhed registreres i Erhvervsstyrelsens register.  

Eksisterende virksomheder, der ikke registrerer sine reelle ejere, kan tvangsopløses. Denne nye regel 
blev i praksis anvendt i efteråret, da Erhvervsstyrelsen sendte breve om tvangsopløsning til de ca. 
11.000 virksomheder, som ikke havde opfyldt registreringspligten. Virksomhederne fik et varsel på 4 
uger, hvorefter de ville blive sendt til tvangsopløsning i skifteretten.  

Se mere her. 
 

Apportindskud i IVS ved omregistrering til ApS 

Reglerne præciserer, at der kan indskydes andre værdier end kontanter i et iværksætterselskab i forbin-
delse med omregistrering til et anpartsselskab. 
 
Omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar til A/S 
Reglerne giver mulighed for at omdanne en virksomhed med begrænset ansvar (S.M.B.A. m.fl.) til et ak-

tieselskab.  
 
Anvendelse af telekommunikation ved opløsning af selskaber 
I forbindelse med skifterettens tvangsopløsning af selskaber kan skifteretten indkalde selskabets hidtidige 
ledelse og hidtidige revisor til møde med henblik på at indhente oplysninger om selskabet. Reglerne giver 
skifteretten mulighed for at bestemme, at tidligere medlemmer af selskabets ledelse og selskabets hidti-
dige revisor kan deltage i mødet ved anvendelse af telekommunikation, hvis det findes hensigtsmæssigt. 

Se mere her. 

 

 

Nye regler om andelsboligforeninger  

Den 1. juli trådte ændringer til lov om andelsboligforeninger i kraft. Hovedpunkterne er: 

  
Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger  

Stiftelsesbudgettet skal dække en periode på mindst 15 år, imod de tidligere 10 år. Ved stiftelsen skal en 
andelsboligforening udarbejde en vedligeholdelsesplan, som dækker en periode på minimum 15 år. De-
taljerne er reguleret i bekendtgørelse nr. 641 af 30.05.2018. 
  

Finansiering af en andelsboligforening  

Begrænsning i muligheden for at finansiere ejendommen med afdragsfrie lån ved stiftelse af en andelsbo-

ligforening.  
  
Forældelsesfrist ved rådgivning om lån og kreditter  

Forældelsesfristen hæves til 6 år for rådgivning om lån og kreditter, hvor rådgivningen er ydet af en virk-
somhed omfattet af lov om finansiel virksomhed, advokater, godkendte revisorer, administratorer eller 
andre, der erhvervsmæssigt yder sådan rådgivning.  

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Sidste%20chance%20for%20at%20registrere%20reelle%20ejere_191018
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/Aendrede%20regler%20i%20selskabsloven_220518


Faglig opdatering: Klar til 2019  30. november 2018 

 17 

  
Andelshavers overgang til lejer ved konkurs  

Huslejeniveauet for den tidligere andelshaver kan fastsættes efter lejelovgivningens regler, hvortil kan 
lægges et tillæg. Lejen kan højst svare til et beløb, der svarer til et gennemsnit af boligafgiften for den 
forudgående 4-årige periode.  

  
Driften af en andelsboligforening  

Bestyrelsens opgaver og ansvar præciseres i loven. Blandt andet skal bestyrelsen på den årlige general-
forsamling fremlægge et skema med centrale økonomiske nøgleoplysninger om foreningen. 
 
Bekendtgørelse nr. 640 af 30.05.2018 regulerer, hvilke nøgletal der skal indarbejdes i årsregnskabet, 
hvilke der skal udleveres til potentielle købere, og hvilke der skal forelægges på generalforsamlingen.  

  
Ophævelse af forældelsesfrist på 6 måneder  

Forældelsesfristen for krav om tilbagebetaling af overpris forlænges til 3 år. 

 

Valuarvurderinger  

Valuarvurderingen skal foretages af en valuar med indsigt i prisfastsættelse og markedsudvikling for ud-
lejningsejendomme. Vurderingerne skal foretages i overensstemmelse med den nye branchenorm, som 
Dansk Ejendomsmæglerforening har udarbejdet. Se mere nedenfor. 
 

Se mere her.  
 
 

Valuarvurdering i andelsboligforeninger 

Vurderingerne skal udarbejdes efter Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm, der indgår som bilag 
til bekendtgørelse nr. 978 af 28. juni 2018 om ”vurdering af ejendomme tilhørende private andelsbolig-
foreninger ved valuar”.  

Værdiansættelsen skal baseres på en DCF-beregning, men kan dog i stedet baseres på den afkastbase-
rede model, hvis ejendommens aktuelle drift er stabil. Der er en række krav og forudsætninger, som va-
luarer skal følge. Der er også omfattende krav til indholdet i vurderingsrapporter, der blandt andet skal 
indeholde en redegørelse for fastsættelsen af forrentningskravet samt oplysninger om de referencer, der 

er anvendt til at underbygge forrentningskravet. 

Branchenormen er forklaret og uddybet i en opdateret vejledning, som du kan læse mere om her. 

 
Bekendtgørelse, branchenorm og vejledning finder anvendelse på vurderingsopdrag, der indgås fra 1. ok-

tober 2018. 

Når ejendommens værdi og/eller andelsværdien er fastsat på baggrund af en valuarvurdering, skal revi-
sor udvise særlig opmærksomhed, når revisor reviderer en andelsboligforenings årsregnskab. I denne 
forbindelse er revisionsstandarderne ISA 500 (revisionsbevis) og ISA 540 (regnskabsmæssige skøn) sær-
ligt relevante.  

Læs mere her. 
 
 

Husk LEI-koden, når du handler værdipapirer 

Det er et krav for juridiske enheder at have en LEI-kode ved køb og salg af værdipapirer. Ifølge Finanstil-
synet har flere danske selskaber endnu ikke erhvervet en LEI-kode. Det skaber udfordringer, når penge-
institutter skal gennemføre værdipapirtransaktioner. 

LEI-koden (Legal Entity Identifier) er et identifikationsnummer, som juridiske enheder i EU skal anvende, 
når de handler med værdipapirer på et reguleret marked i EU. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have et 
CVR-nummer.  

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Nye%20regler%20om%20andelsboligforeninger%20er%20vedtaget_240518
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Faglige%20notater%20og%20artikler/Vejledn%20om%20valuarvurdering%20af%20andelsboligforeninger%20aendret_031018
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Faglige%20notater%20og%20artikler/Valuarvurdering%20i%20andelsboligforeninger_060718
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Finanstilsynet har oplyst, at særligt én situation volder udfordringer i praksis – likviderede selskaber, som 
på tidspunktet for likvidationen ikke har haft en LEI-kode, men hvor likvidator, efter at selskabet er af-
meldt, er blevet opmærksom på, at selskabet ikke har fået afhændet samtlige værdipapirer. Samme situ-
ation kan opstå ved behandling af konkurs- og dødsboer.  

Selve oprettelsen af LEI-koden sker ved kontakt til en Local Operating Unit (LOU). 
 

Læs mere her.  

https://fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Finansielle%20sektor/Husk%20LEI%20koden
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Kvalitet 
_________________________________________ 
 
 

Redegørelse for kvalitetskontrollen 2016 

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde primo november 2018 sin redegørelse for kvalitetskontrollen 2016. Kva-

litetskontrollerne i 2016 er de første, der er gennemført efter de ændrede regler i revisorloven, der trådte 
i kraft med virkning fra 17. juni 2016, og Erhvervsstyrelsen anfører derfor, at der ikke kan foretages en 
sammenligning med tidligere år.  

 
Som noget nyt har Erhvervsstyrelsen valgt at supplere den årlige redegørelse med tre appendikser med 
en nærmere beskrivelse af de forbedringspunkter og de fejl og mangler, som er identificeret i forbindelse 
med kvalitetskontrollen og undersøgelserne. Heri kan findes inspiration til læring om, hvor og hvordan 
fejl opstår. Foreningen såvel som revisionsvirksomhederne kan anvende disse beskrivelser aktivt i arbej-
det med at sikre og styrke kvaliteten. Foreningen vil i 2019 udarbejde særskilte nyheder om de hyppigste 
fejl samt information om, hvordan disse kan undgås. 

 
FSR – danske revisorers nyhed om redegørelsen findes her. 
 
Erhvervsstyrelsens redegørelse findes her. 

 
 

Årsagsanalyse 

FSR – danske revisorer har udviklet et værktøj, som på en simpel måde gør revisorerne i stand til at gen-
nemføre en årsagsanalyse til identifikation, forklaring og løsning af fejl i processer og procedurer på revi-
sionskontoret.  

Værktøjet kan være med til at give input i forhold til at styrke den interne overvågning på revisionskon-
toret. Basalt set går værktøjet ud på at finde ind til grundårsagen ved en given mangel eller fejl og deref-
ter få håndteret denne grundårsag. Herved undgår virksomheden at begå den samme fejl to gange.  

Se mere her. 
 

 

Kendelser fra Revisornævnet 

Frifindelser og afvisninger 
Revisor kan blive frifundet konkret, og i nogle sager under henvisning til klagers fremlæggelse af sagen, 
fordi denne ikke indeholder en tilstrækkelig begrundelse for revisors forseelse. Det er ikke tilstrækkeligt 
at konstatere problemer i et sagsforhold uden at begrunde, hvorfor de kan henføres til revisor. 
 

I andre sager bliver klagen afvist, uden at Revisornævnet bedømmer dens indhold. Det sker ved foræl-
delse (sager skal indbringes senest 5 år efter sagsforholdet, der klages over, eksempelvis 5 år efter da-
toen for afgivelse af en revisionspåtegning). 
 
Sag afvist – manglende aktuel retlig interesse hos klager og delvis forældelse 
 

Frifindelse i Revisornævnet i sag om bilmoms ”således som sagen foreligger oplyst” 

 
Frifindelse som sagen var oplyst (indbragt af SKAT) 
 
Besvarelse af et vurderingstema var erklæringsopgave uden sikkerhed – to revisorer frikendt i Revisor-
nævnet 

https://www.fsr.dk/saadan-blev-resultatet-af-kvalitetskontrollen-2016
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/redegoerelse_2016_002.pdf
https://www.fsr.dk/aarsagsanalyse
https://www.fsr.dk/sag-afvist-manglende-aktuel-retlig-interesse-og-delvis-foraeldelse
https://www.fsr.dk/frifindelse-i-revisornaevnet-i-sag-om-bilmoms-saaledes-som-sagen-foreligger-oplyst
https://www.fsr.dk/frifindelse-i-sag-indbragt-af-skat
https://www.fsr.dk/besvarelse-af-et-vurderingstema-to-revisorer-frikendt-i-revisornaevnet
https://www.fsr.dk/besvarelse-af-et-vurderingstema-to-revisorer-frikendt-i-revisornaevnet
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Forkert varmeregnskab i andelsboligforening igennem flere år – revisor frikendt 
 
Frifindelse i sag om assistanceerklæring om regnskabet for to tandlægers klinikfællesskab 
 
Mindre førstegangsforseelser – advarsler 

I sager, hvor forholdene, der sanktioneres, ikke anses at kunne have haft betydning for klient eller tred-
jemand, sanktioneres der efter den nye revisorlov fra 2016 med advarsler i førstegangstilfælde. Der er 
altså tale om en forseelse, og en advarsel er en sanktion. Denne ”lempelse i bunden” er også blevet an-
vendt på sager fra før 17. juni 2016 ud fra det almindelige strafferetlige princip om, at lempelser, men 
derimod ikke skærpelser, anvendes på gamle sagsforhold fra før ændringerne. 
 

Vi har endnu til gode at se, hvordan Revisornævnet vil sanktionere mindre gentagelsesforseelser. 

 
Undladt bygningsafskrivning – Advarsel i Revisornævnet bl.a. for manglende forbehold herom 
 
Uretmæssig anvendelse af virksomhedsskatteordningen og assistanceerklæring herom 
 
Erhvervsstyrelsen indbringer sag efter 16. juni 2016, der kun sanktioneres med en advarsel  

 
Advarsel ikendt som tillægssanktion i privat indbragt sag om skatteassistance 
 
Krig i bestyrelsen – Stort anlagt sag ender i en advarsel for et mindre forhold 
 
Stort anlagt sag om genopstandne zombiselskaber (ejendomsinvestering) fuser noget ud – revisor får ad-
varsel 

 

Manglende moms på erhvervsudlejning mellem søstre – revisor glemmer ansvarsoplysning 
 
Revision i en haveforening – to revisorer får en advarsel 
 
Ingen eller lille tillægsbøde 

Sager bliver afgjort under inddragelse af tidligere afgørelser, når det er relevant.  
Det sker, når forseelserne i sagen ligger forud i tid i forhold til de tidligere afgørelser. Der tages så stilling 
til, om den nye forseelse skal sanktioneres med en tillægsbøde eller ej.  
 
Tillægsbøde på 10.000 kr. i sag om assistance – ingen skriftlig aftale er revisors problem (tidligere bøde 
på 50.000 kr.) 
 

Sag indbragt af SKAT – driftsfremmede poster m.v., men ingen tillægsbøde (tidligere tre sanktioner med 
samlet bøde på 200.000 kr.) 

 
Lidt større forseelser – 25.000-30.000 kr. i bøde 
I praksis er bødeniveauet ved lidt større førstegangsforseelser i niveauet 25-30 t.kr.  
 
Dette er en konsekvens af, at bemærkningerne til den nye revisorlov udtrykte, at førstegangsforseelser, 

der tidligere ville være blevet sanktioneret med bøder på op til 25 t.kr., fremover ofte skal sanktioneres 
med advarsler. 
 
Indtil videre er der kun givet gentagelsesbøder i det ”ledige interval” mellem 0-25 t.kr. Dette kunne blive 
anderledes, når der dukker mindre gentagelsesforseelser op. 
 

I hovedsagen er der ved lidt større forseelser tale om væsentlige mangler i planlægning, udførelse, rap-
portering og/eller dokumentation. Her kan der peges på nogle få ”klassikere”: Handlinger er ikke doku-
menteret ved afkrydsninger i et tjekskema. Det er dokumentationen i opgavearkivet, der lægges til 

grund, mens der ikke lægges vægt på dokumentation, der først fremlægges under sagen. Der skal også 
være tilstrækkeligt og egnet bevis ved stærkt skønsprægede poster, såsom skatteaktiver og kapitalan-
dele i unoterede selskaber. Der skal være en sammenhæng mellem risikovurderingerne i planlægningen 
over til udførelsen og videre til rapporteringen. 

 
Lidt større førstegangsforseelse – kritik af alle fire enkeltsager 

https://www.fsr.dk/forkert-varmeregnskab-i-andelsboligforening-igennem-flere-aar-revisor-frikendt
https://www.fsr.dk/frifindelse-i-sag-om-assistanceerklaering-om-regnskabet-for-to-tandlaegers-klinikfaellesskab
https://www.fsr.dk/undladt-bygningsafskrivning-advarsel-i-revisornaevnet-bl-a-for-manglende-forbehold-herom
https://www.fsr.dk/uretmaessig-anvendelse-af-virksomhedsskatteordningen-og-assistanceerklaering-herom
https://www.fsr.dk/erhvervsstyrelsen-indbringer-sag-efter-16-juni-2016-der-kun-sanktioneres-med-en-advarsel
https://www.fsr.dk/advarsel-ikendes-som-tillaegssanktion-i-privat-indbragt-sag-om-skatteassistance
https://www.fsr.dk/krig-i-bestyrelsen-stort-anlagt-sag-ender-i-en-advarsel-for-et-mindre-forhold
https://www.fsr.dk/stort-anlagt-sag-om-genopstandne-zombiselskaber-fuser-noget-ud-revisor-faar-advarsel
https://www.fsr.dk/stort-anlagt-sag-om-genopstandne-zombiselskaber-fuser-noget-ud-revisor-faar-advarsel
https://www.fsr.dk/manglende-moms-paa-erhvervsudlejning-mellem-soestre-revisor-glemmer-ansvarsoplysning
https://www.fsr.dk/revision-i-en-haveforening-to-revisorer-faar-en-advarsel
https://www.fsr.dk/tillaegsboede-paa-10-000-kr-i-sag-om-assistance-ingen-skriftlig-aftale-er-revisors-problem
https://www.fsr.dk/tillaegsboede-paa-10-000-kr-i-sag-om-assistance-ingen-skriftlig-aftale-er-revisors-problem
https://www.fsr.dk/sag-indbragt-af-skat-driftsfremmede-poster-m-v-men-ingen-tillaegsboede
https://www.fsr.dk/sag-indbragt-af-skat-driftsfremmede-poster-m-v-men-ingen-tillaegsboede
https://www.fsr.dk/lidt-stoerre-foerstegangsforseelse-og-nedsat-boede
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Utilstrækkelig dokumentation i to revisionsopgaver giver bøde på 25.000 kr. 
 
Konklusion skulle have været afkræftende vedrørende fortsat drift 
 
Utilstrækkeligt revisionsbevis skulle have ført til manglende konklusion 

 
Mangelfuld planlægning og udførelse af revision 
 
Manglende forbehold: fortsat drift samt korrektion af en fundamental fejl 
 
Utilstrækkelig revision af ejendomme i regnskabsklasse A m.v. 

 

Forkert konklusion og manglende dokumentation for revision af kapitalandele 
 
Utilstrækkelig revision i tre af fire kontrollerede enkeltsager 
 
Konkurssag kvalitetskontrolleret – utilstrækkelig revision giver bøde på 30.000 kr. 
 

Utilstrækkeligt revisionsbevis om finansiel leasing 
 
Sager om forvaltningsrevision 
Når der er krav om forvaltningsrevision, og dokumentationen for planlægningen, udførelsen og rapporte-
ringen heraf ikke er tilstrækkelig, kan det ikke anses for at være en mindre førstegangsforseelse. Selv 
om der ikke foreligger forhold, der umiddelbart tyder på kritiske forhold om de udviste skyldige økonomi-
ske hensyn, vil den mangelfulde revision altid potentielt blive anset for at kunne have betydning for til-

synsmyndighedens beslutninger.   

 
Utilstrækkelig forvaltningsrevision takseres til bøde på 30.000 kr. 
 
Utilstrækkelig forvaltningsrevision takseres til bøde på 25.000 kr. 
 

Større sager om mangelfuldt erklæringsarbejde – bøder på 40.000-60.000 kr. 
Større mangler i revisionen – typisk om planlægning, udførelse, rapportering og dokumentation – sankti-
oneres med større bøder i niveauet 40-60 t.kr., når de forekommer i et større antal. 
 
Som i afsnittet om lidt større forseelser kan der peges på de samme eksempler på nogle få ”klassikere”: 
Handlinger er ikke dokumenteret ved afkrydsninger i et tjekskema. Det er dokumentationen i opgavearki-
vet, der lægges til grund, mens der ikke lægges vægt på dokumentation, der først fremlægges under sa-

gen. Der skal også være tilstrækkeligt og egnet bevis ved stærkt skønsprægede poster, såsom skatteak-
tiver og kapitalandele i unoterede selskaber. Der skal være en sammenhæng mellem risikovurderingerne 

i planlægningen over til udførelsen og videre til rapporteringen. 

 
Mangelfuld revision og rapportering vedrørende udenlandsk datterselskab – bøde på 40.000 kr. 
 
Gennemgående mangler i alle tre kontrolsager i enkeltmandsvirksomhed – bøde på 50.000 kr. 
 

Gennemgående mangler i alle fire kontrolsager i enkeltmandsvirksomhed – bøde på 50.000 kr. 
 
Revision af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder – bøde på 50.000 kr. 
 
Alternativt drevet vekselerer- og pengeoverførselsvirksomhed – tillægsbøde på 50.000 kr. 
 

Fremrykket og forkert konstatering af indtægt ved salg af kapitalandele – bøde på 60.000 kr. 

 
De store bøder – uafhængighed eller manglende kvalitetsstyring 
Som tidligere vedrører de store bøder mod revisorer overtrædelser af uafhængighedsreguleringen. Her er 
starttaksten 100.000 kr. Bøden bliver ikke mindre, men den kan blive større i tilfælde, hvor overtrædel-
sen har haft konkrete effekter, som der også klages over, eller i tilfældet af gentagelse. 
 

https://www.fsr.dk/utilstraekkelig-dokumentation-i-to-revisionsopgaver-giver-boede-paa-25-000-kr-1
https://www.fsr.dk/forkert-konklusion-og-manglende-dokumentation-for-revision-af-kapitalandele
https://www.fsr.dk/utilstraekkeligt-revisionsbevis-skulle-have-foert-til-manglende-konklusion
https://www.fsr.dk/mangelfuld-planlaegning-og-udfoerelse-af-revision-boede-paa-30-000-kroner
https://www.fsr.dk/manglende-forbehold-fortsat-drift-samt-korrektion-af-en-fundamental-fejl
https://www.fsr.dk/utilstraekkelig-revision-af-ejendomme-i-regnskabsklasse-a-m-v
https://www.fsr.dk/forkert-konklusion-og-manglende-dokumentation-for-revision-af-kapitalandele
https://www.fsr.dk/utilstraekkelig-revision-giver-boede-paa-30-000-kr-i-revisornaevnet
https://www.fsr.dk/konkurssag-kvalitetskontrolleret-utilstraekkelig-revision-giver-boede-paa-30-000-kr
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/Utilstraekkeligt%20revisionsbevis%20om%20finansiel%20leasing_090418
https://www.fsr.dk/utilstraekkelig-forvaltningsrevision-takseres-til-boede-paa-30-000-kr
https://www.fsr.dk/utilstraekkelig-forvaltningsrevision-takseres-til-boede-paa-25-000-kr
https://www.fsr.dk/mangelfuld-revision-og-rapportering-herom-vedroerende-udenlandsk-datterselskab
https://www.fsr.dk/gennemgaaende-mangler-i-alle-tre-kontrolsager-i-enkeltmandsvirksomhed-boede-paa-50-000-kr
https://www.fsr.dk/gennemgaaende-mangler-i-alle-fire-kontrolsager-i-enkeltmandsvirksomhed-boede-paa-50-000-kr
https://www.fsr.dk/revision-af-kapitalandele-i-datter-og-associerede-virksomheder-boede-paa-50-000-kr
https://www.fsr.dk/alternativt-drevet-vekselerer-og-pengeoverfoerselsvirksomhed-tillaegsboede-paa-50-000-kr
https://www.fsr.dk/fremrykket-og-forkert-konstatering-af-indtaegt-ved-salg-af-kapitalandele-boede-paa-60-000-kr
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Store bøder vedrørende revisionsvirksomheder vedrører manglende kvalitetsstyring, og her er standard-
bøden også 100.000 kr., der typisk forhøjes ved gentagelse. 
 
Standardbøde på 100.000 kr. til enkeltmandsvirksomhed og advarsel til revisor 
 
Bøde på 100.000 kr. for at have lånt indskudskapital af en klientvirksomhed 

 
Ansat i erhvervsserviceafdeling foretager betalinger – revisor får standardbøde på 100.000 
 
Uafhængighed – en administrativ leders ejerandel i en revisionsklients selskab – bøde på 100.000 kr. 
 
Gentaget mangelfuld anvendelse af et kvalitetsstyringssystem: bøde på 150.000 

 

Gentagelsesbøder bliver mærkbart større ved uafhængighedsforseelser: bøde på 150.000 kr. 
 
Lempelser af sanktioner – det nye proportionalitetskriterium om revisors økonomiske forhold  
I revisorlovgivningen indsattes der en mulighed for at tage hensyn til revisors økonomiske formåen ved 
udmåling af sanktioner. Det er forsøgt i tre sager, men kun med succes i den ene af dem. Proportionali-
tetskriteriet vil formentlig kun kunne finde anvendelse ved meget begrænset økonomisk formåen, der 

skal fremgå samlet under inddragelse af revisors private og virksomhedsrelaterede forhold. Hertil vil kri-
teriet formentlig lettere finde anvendelse ved mindre forseelser og i udgangspunktet mindre bøder end 
ved de groveste forseelser. 

 
Revisornævnet lemper sanktion 
 
Revisornævnet afviser at lempe ved overtrædelse af uafhængighedsreguleringen 

 

Bøde ikke nedsat i genoptaget sag om revision af vekselerervirksomhed 
 
Frakendelsessager 
Efter bemærkningerne til revisorloven 2016 skal frakendelse i alvorlige sager mod revisor inddrage det 
forhold, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant i større omfang end tidligere. Dermed skal der 
fremadrettet anlægges en skarpere vurdering for revisorer end for advokater.  

 
Det er svært at konkludere endnu, om dette allerede sker, selv om det kan konstateres, at antallet af sa-
ger, hvor godkendelse frakendes revisor, er stigende i forhold til tidligere.  
 
Kendelser om frakendelse bliver typisk indbragt for domstolene af Erhvervsstyrelsen som følge af krav fra 
revisor herom, hvilket indebærer muligheden for, at der kan gå meget lang tid fra en revisornævnsken-
delse herom og indtil domstolens endelige afgørelse, hvilket sædvanligvis er en betingelse for, at fraken-

delsen reelt får virkning. 

 
Fjerde alvorlige sanktion: Revisor frakendt godkendelsen i to år og ikendt bøde på 200.000 
 
Revisor frakendes godkendelsen i to år og får bøde på 150.000 kr. 
 
Tre kendelser, den sidste med frakendelse: Status på vejen gennem retssystemet 
 

Frakendelse af revisors godkendelse i to år stadfæstet i byretten 
 
Erhvervsstyrelsens undersøgelser 
Erhvervsstyrelsen er beføjet til at iværksætte undersøgelser efter revisorlovens § 37. Nedenfor er der 
links til to sådanne undersøgelser, der var meget omtalte i pressen. 

 
Erhvervsstyrelsen indleder revisorundersøgelse omkring revision af NorthCapital Holding ApS 

 
Erhvervsstyrelsen indbringer tre sager med påstand om store bøder og betinget frakendelse 
 
 

https://www.fsr.dk/standardboede-paa-100-000-kr-til-enkeltmandsvirksomhed-og-advarsel-til-revisor
https://www.fsr.dk/boede-paa-100-000-kr-for-at-have-laant-indskudskapital-af-en-klientvirksomhed
https://www.fsr.dk/ansat-i-erhvervsserviceafdeling-foretager-betalinger-revisor-faar-standardboede-paa-100-000
https://www.fsr.dk/uafhaengighed-en-administrativ-leders-ejerandel-i-en-revisionsklients-selskab
https://www.fsr.dk/gentaget-mangelfuld-anvendelse-af-et-kvalitetsstyringssystem-boede-paa-150-000
https://www.fsr.dk/gentagelsesboeder-bliver-maerkbart-stoerre-ved-uafhaengighedsforseelser
https://www.fsr.dk/revisornaevnet-lemper-sanktion-under-henvisning-til-revisors-oekonomiske-forhold
https://www.fsr.dk/revisornaevnet-afviser-at-nedsaette-boede-for-overtraedelse-af-uafhaengighedsreguleringen
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/Boede%20ikke%20nedsat%20i%20genoptaget%20sag%20om%20rev%20af%20vekselerervirksomh_031018
https://www.fsr.dk/fjerde-alvorlige-sanktion-revisor-frakendt-godkendelsen-i-to-aar-og-ikendt-boede-paa-200-000
https://www.fsr.dk/revisor-frakendes-godkendelsen-i-to-aar-og-faar-boede-paa-150-000-kr
https://www.fsr.dk/tre-kendelser-den-sidste-med-frakendelse-status-paa-vejen-gennem-retssystemet
https://www.fsr.dk/frakendelse-af-revisors-godkendelse-i-to-aar-stadfaestet-i-byretten
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/ERST%20indleder%20revisorundersoegelse%20om%20rev%20af%20NorthCapital_120418
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/ERST%20indbringer%20tre%20sager%20m%20paastand%20om%20store%20boeder%20og%20beting%20frakend_260418
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Kendelser fra Erhvervsankenævnet 

Erhvervsankenævnet er mulig klageinstans for en række administrative afgørelser.  
 

Det gælder for eksemplerne nedenfor om Hvidvasktilsynets påbud, forgæves fravalg af revision, afgørel-
ser fra kvalitetskontrollen, regnskabsmæssige forhold, herunder adfærdsregulerende afgifter, samt afgø-
relser fra fondsmyndigheden. 

 
Hvidvask – utilstrækkelige kundekendskabsprocedurer i én sag i en ”assistancevirksomhed” 

 
Hvidvask – mangelfulde skriftlige interne retningslinjer samt begrundelse for fravalg af billedlegitimation 
 

§ 10a ikke opfyldt og derfor mislykket fravalg – ingen undskyldninger tæller 

 
Fravalg af revision ikke gyldigt, når det ikke er annonceret i årsrapporten året før 

 
Lang tids sygdom ikke upåregnelighed – ingen afgiftsfritagelse 
 
Påtale med krav om en fuld fornyet kvalitetskontrol stadfæstes i Erhvervsankenævnet  
 
Sponsorindtægter forkert behandlet i fodboldklub – afgørelse stadfæstes 

 
Bordet fanger: Årsrapport med oplyst nettoomsætning kunne ikke omgøres 
 
European Song Contest – alligevel ikke grundlag for pålæg om at anlægge erstatningssag mod tidligere 
bestyrelsesformand 

 
Erhvervsankenævnet overruler Civilstyrelsen: erhvervsdrivende fond kan ændre sit formål 

 
 

Kendelser fra Advokatnævnet 

Advokatnævnet afgør disciplinærsager mod advokater og er dermed analogt med Revisornævnets rolle 

for revisorer. Nedenfor linkes der til en række nyheder om kendelser, der kan være af interesse for revi-
sorer også. 

 
Sag om tavshedspligt og interessekonflikt giver bøde på 40.000 kr. i Advokatnævnet 
 
Børneadvokat sanktioneres for gentagen overtrædelse af sin tavshedspligt i samme sag – tillægsbøde med 

gentagelsesvirkning på 80.000 kr. 
 

Klassisk klientkontosag sanktioneres i Advokatnævnet med tillægsbøde på 20.000 kr. 
 
Advokat i en mulig interessekonflikt – dom stadfæster bøde på 20.000 kr. i Advokatnævnet 
 
Bøde på 30.000 kr. i Advokatnævnet i sag om klientkontoregler og valg af selskab 
 
Klientkontoerklæring – passive advokater sanktioneres hårdt i Advokatnævnet 

 
Hvidvask – gentagen manglende dokumentation for legitimation i Advokatnævnet giver tillægsbøde bøde 
på 40.000 kr. 
 
Frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre (klientkontomidler) 

 

Frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre – lovkrævede forsikringer 
 
 
 
 

https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/Hvidvask_utilstraekkelige%20kundekendskabsprocedurer_140918
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/Hvidvask%20-%20skriftlige%20interne%20retn%20linjer%20samt%20billed%20legitimation_201117
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/Par%2010a%20ikke%20opfyldt%20ved%20mislykket%20fravalg_ingen%20undskyldn_151117
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/Fravalg%20af%20revision%20ikke%20gyldigt%20naar%20ikke%20annonceret%20i%20aarsrap%20aaret%20foer_131117
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/Lang%20tids%20sygdom%20ikke%20upaaregnelighed_051118
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/Paatale%20m%20krav%20om%20fuld%20fornyet%20kvali%20kontrol%20stadfaestes%20i%20Erhvervsankenaevn_170118
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/Sponsorindtaegter%20forkert%20behandlet%20i%20fodboldklub_190118
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/Bordet%20fanger_Aarsrapport%20med%20oplyst%20nettoomsaetn%20kunne%20ikke%20omgoeres_240118
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/European%20Song%20Contest_alligevel%20ikke%20grundlag%20for%20erstatn%20sag_270818
https://fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisornaevnet/European%20Song%20Contest_alligevel%20ikke%20grundlag%20for%20erstatn%20sag_270818
https://www.fsr.dk/erhvervsankenaevnet-overruler-civilstyrelsen-erhvervsdrivende-fond-kan-aendre-sit-formaal
https://www.fsr.dk/sag-om-tavshedspligt-og-interessekonflikt-giver-boede-paa-40-000-kr-i-advokatnaevnet-1
https://www.fsr.dk/boerneadvokat-sanktioneres-for-gentagen-overtraedelse-af-sin-tavshedspligt-i-samme-sag
https://www.fsr.dk/boerneadvokat-sanktioneres-for-gentagen-overtraedelse-af-sin-tavshedspligt-i-samme-sag
https://www.fsr.dk/klassisk-klientkontosag-sanktioneres-i-advokatnaevnet
https://www.fsr.dk/advokat-i-en-mulig-interessekonflikt-dom-stadfaester-boede-i-advokatnaevnet
https://www.fsr.dk/boede-paa-30-000-kr-i-advokatnaevnet-i-sag-om-klientkontoregler-og-valg-af-selskab
https://www.fsr.dk/klientkontoerklaering-passive-advokater-sanktioneres-haardt-i-advokatnaevnet
https://www.fsr.dk/hvidvask-gentagen-manglende-dokumentation-for-legitimation-i-advokatnaevnet
https://www.fsr.dk/hvidvask-gentagen-manglende-dokumentation-for-legitimation-i-advokatnaevnet
https://www.fsr.dk/frakendelse-af-retten-til-at-udoeve-advokatvirksomhed-indtil-videre-klientkontomidler
https://www.fsr.dk/frakendelse-af-retten-til-at-udoeve-advokatvirksomhed-indtil-videre-lovkraevede-forsikringer

