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Private aktionærer vurderer 
årsrapporternes nøgletal. 
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REVISOREKSAMEN
Til sommer går det løs.   

s. 44 / INTERVIEW
Jesper Rangvid reflekterer over 
finanskrisen og revisorers rolle.
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Hvordan rapporterer man en virksomheds 
professionelle netværk eller brand, og  
hvordan reviderer man dem?
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Kvalitetsstyring til revisorer

Kontakt  
Henning Mølgård 
fra QWM på  
mobil 29130310  
eller via mail  
hm@qwm.dk

Kontakt  
Anders Leth fra  
Elbek & Vejrup på  
mobil 30951670  
eller via mail  
asl@elbek-vejrup.dk 

KUNDECITAT 
Elbek & Vejrup har udviklet en god platform til revisorløsninger, som i samspil med 
QWM kvalitetssikring sikrer, at vi når et professionelt resultat i de færdige produkter  
- samspillet mellem EV Revisor og QWM fungerer derfor perfekt.

Det er uproblematisk at hente data fra EV Revisor til brug for beregninger i QWM,  
herunder fastlæggelse af væsentlighedsniveau, og der skal ligeledes kun ske  
opdateringer på kunder i EV.  
Vi kan kun anbefale både EV Revisor og QWM.
 
Ib E. Nielsen
Registreret revisor
Revisionskontoret Jytte Aagesen

KUNDECITAT
Integrationen imellem EV Revisor og QWM 
effektiviserer vores hverdag betydeligt, da vi ikke 
længere bruger tid på manuelt at flytte data fra 
det ene system til det andet. Investeringen er 
tjent hjem i form af tidsbesparelser, som vi så kan 
bruge på at udvikle vores forretning.

Jan Granat
Indehaver
Revisionsfirmaet Jan Granat ApS

Brugeroplevelse og  
sikkerhed skal være i top
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Leder 
Forandringens vinde blæser over revisor-
branchen i disse år.

Ny eksamen går i luften 
Den skriftlige revisoreksamen i ny ordning 
ser dagens lys den 4. august.

MEDLEMSNYT
Kvalitetsstyringssystem, kontrollen og 
værktøjskassen er små kontorers største 
udfordringer.

s. 28 / INSPI 
Certificering af revisorer i kreditinstitut-
ter og forsikringsvirksomheder. 

Boganbefaling 
Læs en kort introduktion til tre bøger 
om momsregler, aktieavancer og 
kursgevinster.

INSPI 
Finanskrisetid og regnskabsmæssige 
skøn.

Kort vej fra bilag til regnskabsopstilling 
Serieiværksætter Martin Thorborg 
udfordrer branchens anvendelse af 
teknologi.

Risikostyring 
Øget fokus på risikostyring efter  
finanskrisens indtog. Ledere i PFA og 
DSV fortæller om en ny dagsorden.

Integreret rapportering tættere på 
Novo Nordisk er et skridt nærmere The 
International <IR> Framework, en gene-
rel ramme for integreret rapportering.

Medlemsnyt
FSR – danske revisorer og CA – tidligere 
Civiløkonomernes Arbejdsløshedskasse 
går i strategisk samarbejde.

s. 38 / INSPI 
Momskarruselsvig er en industri  
i rivende udvikling.

Hotline 
Læs om aktuelle spørgsmål og svar fra 
FSR – danske revisorers faglige hotline.

Private aktionærers blik på regnskaber 
Formand i Dansk Aktionærforening, Niels 
Mengel, fortæller om private aktionærers 
anvendelse af årsrapporter.

s. 56 / Ledelse 
Sådan navigerer generation Y i den nye 
virkelighed. Den nye generation har 
talrige forventninger til deres arbejde.

Barometer
En ny analyse viser, at revisoren er  
virksomhedernes foretrukne rådgiver. 

s. 44  / Lex finanskrisen
Interview med professor Jesper  
Rangvid, CBS, som reflekterer over 
finanskrisens årsager og virkninger.

s. 16 /
RISIKOSTYRING
Fra administrerende direktør i PFA Pension, 
Henrik Heideby, lyder den klare melding:  
“Risikostyring skal ligge i virksomhedens 
DNA”. 

STRATEGISK SAMARBEJDE
FSR – danske revisorer og CA (tidligere Civil-
økonomernes Arbejdsløshedskasse) indleder 
et strategisk samarbejde. Til glæde for begge 
foreningers medlemmer. 

INDHOLD

s. 6 /
TEKNOLOGI
Serieiværksætter Martin Thorborg sender en 
opfordring til revisorerne: Vågn op – ellers  
løber teknologien og nogle kreative iværk-
sættere med en stor del af opgaverne. 
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LEDER

VED MORTEN SPEITZER, FORMAND, FSR – danske revisorer
OG CHARLOTTE JEPSEN, ADM. DIREKTØR, FSR – danske revisorer

Midt i en brydningstid

Forandringens vinde blæser over revisor-
branchen i disse år, hvor både markedet, an-
tallet af spillere og deres positioner ændrer 
sig markant. Politisk tvivl om revisorernes 
uafhængighed har således ført til, at den nu-
værende markedsregulering og “soft law” om 
kort tid bliver erstattet af krav om, at de store 
erhvervsvirksomheder og den finansielle sek-
tor skal skifte revisionsfirma hvert 10. år, og 
der bliver sat grænser for, hvilke ydelser revi-
sor må levere til disse revisionskunder. De nye 
regler vil betyde, at virksomhederne i mange 
tilfælde vil skulle beslutte om de vil anvende 
et revisionsfirma til at revidere eller rådgive. 
Det betyder øgede omkostninger for danske 
virksomheder, idet der ikke i samme grad som 
nu kan høstes synergier i forbindelse med re-
visionen. Derudover kan det betyde lavere 
kvalitet i revisionen. Disse forhold vil tilsam-
men alt andet lige få betydning for udbuddet 
af revisionsydelser i forhold til disse kunder.

I samme retning trækker den nye kvalitets-
kontrol af de revisionsfirmaer, der revide-
rer § 21,stk. 3 virksomheder – den såkaldte 
PIE-kontrol. Kontrollen har en karakter og et 
omfang, som betyder, at en række revisions-
firmaer seriøst overvejer, hvorvidt de overho-

vedet skal påtage sig at revidere disse virksom-
heder af offentlig interesse. Konsekvensen er 
nemlig, at alle firmaets revisioner – også revi-
sioner af mindre virksomheder – kontrolle-
res efter sammen retningslinjer. Det er meget 
ressourcekrævende og helt ude af proportio-
ner med den samfundsmæssige gevinst ved at 
have en så omfattende og grundig kontrol. 

Blandt de mindre revisionsfirmaer giver kva-
litetskontrollen også kvaler. Konsekvensen er, 
at den offentlige kvalitetskontrol, som er helt 
nødvendig og i branchens egen interesse, har 
ført til skepsis blandt foreningens medlem-
mer og kritik af myndighedernes nidkærhed 
– både når det gælder sanktionerne i systemet 
og myndighedernes forsøg på at omsætte vir-
keligheden til omfattende kontrolskemaer. 
Igen handler det om mangel på proportio-
nalitet – og resultatet risikerer at blive, at et 
større antal revisorer deponerer deres be-
skikkelse med den konsekvens, at udbuds-
siden skrumper. Det er selvfølgelig hverken 
i politikernes, myndighedernes eller i bran-
chens egen interesse. Hvad gør foreningen 
så ved det? En del af det, der sker i disse år, er 
en naturlig udvikling, som ikke alene er en 
konsekvens af politisk regulering og skærpet 

kvalitetskontrol, men i ligeså høj grad er efter-
dønninger af finanskrisen og markedets reak-
tion på skærpet konkurrence. Det kan vi ikke 
gøre noget ved. Det skal markedet regulere.

Der, hvor vi kan gøre noget, er i forhold til det 
politiske system og kontrolmyndighederne. 
Og her bliver arbejdet intensivt – både på at 
minimere skadevirkningerne af de nye regler 
om tvungen firmarotation og restriktionerne 
på salg af rådgivningsydelser til revisionskun-
der og på at få skabt forståelse hos Revisortil-
syn og –nævn for, at kontrollen og sanktions-
niveauet på visse stræk er gået over gevind 
med risiko for tab af respekt og accept. 

Midt i alt dette har vi én grundlæggende be-
kymring, og det er, at den hårde priskonkur-
rence sammen med politikernes tilbøjelighed 
til at reducere revisions- og regnskabsydelser 
til administrative byrder er med til at gøre 
branchens kerneydelse - revisionen - til et 
“commodity” med risiko for tab af samfunds-
mæssig legitimitet for branchen. Derfor er 
den vigtigste opgave, som foreningen har på 
sin agenda at profilere værdien af revision og 
revisors ydelser og relancere revisors centrale 
rolle i forhold til dansk erhvervsliv. •
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For mere information om Magnus Informatiks integreret system 
kontakt os venligst på tlf. 33 96 01 36 eller via mail salg@magnus.dk, 
så du kan komme igang med at spare tid!

Spar tid med Magnus  
Informatiks integreret system!
I dag har alle revisions- og regnskabsvirk-
somheder mere eller mindre velfungerende 
systemer til klientbogføring, regnskaber, re-
vision, timesags-styring og udarbejdelse af 
årsregnskaber. 

Med de udfordringer, bl.a. elektronisk indbe-
retning af årsregnskaber og koncernregnska-
ber, kan der være behov for udskiftning eller 
supplering af nuværende systemer. Årsagen 
til dette kan være, at den eksisterende tek-

nologi er forældet, der anvendes for mange 
ressourcer pga. manglende integration, nu-
værende leverandør ikke findes mere, eller 
din virksomheds behov har ændret sig.

Magnus Informatik har en række unikke 
værktøjer, udviklet specielt til revisions- og 
regnskabsbranchen og alle med fokus på 
tidsbesparende funktionalitet, integration 
og rådgivning målrettet dine klienter. 

www.magnus.dk

      

Magnus:Revision

Word, Excel,
Text, PDF

Magnus:
Økonomianalyse

ERP-system/
bogføring

XBRL

Direkte import
af R75 data

Magnus:Skat
Professionel Selvangivelse

Magnus:
Værdipapir

Magnus:
Årsafslutning



Revisionsbranchen skal vågne op. Ellers løber teknologien  
og nogle kreative iværksættere med en stor del af opgaverne,  
advarer Danmarks serieiværksætter nummer ét, Martin Thorborg.

PARADIGMESKIFT  
I REVISORBRANCHEN 

 
Tekst/ Vivian A. Voldgaard, freelancejournalist 
Foto/ Jesper Voldgaard

Det er set før, at veletablerede virksomheder 
har følt sig så sikre på markedet og kunderne, 
at de har lænet sig tilbage og nydt selvtilfreds- 
heden. Men pas på, for det er farligt. Og i vær-
ste fald dødbringende. 

Sådan lyder advarslen fra Martin Thorborg. 
Manden der er kendt som danmarksmester i 
iværksætteri og ham, der lige nu har placeret 
det, som kan være en tændt lunte, under re-
visorer der lever af små virksomheder. Agera.
dk hedder Martin Thorborgs seneste påfund. 
Sammen med en række erfarne erhvervsfolk 
og et team af iværksættere har han lanceret 
en portal, der formidler opgaver, som hører 
hjemme hos henholdsvis advokater, bog-

holdere og revisorer. Med få museklik kan 
interesserede bestille tre tilbud på eksem-
pelvis den årlige revision eller udarbejdelsen 
af årsregnskabet – og det er ganske gratis og 
uforpligtende for kunden. “Hvis jeg var revi-
sor, ville jeg ryste lidt i bukserne over fremtids-
udsigterne, for der kommer til at ske rigtigt me-
get på jeres område. Den her portal, som jeg er 
medejer af, er kun begyndelsen. Og jeg kan godt 
fortælle jer, at det er noget, som kunderne kan 
lide. På en helt almindelig hverdag formidler 
vi cirka 30 revisoropgaver, og mange af dem er 
der jo nok nogle af jeres medlemmer, der er på 
udkig efter”, siger han. 

Kunderne flygter
Martin Thorborg har ikke taget initiativ til 
Agera.dk, fordi han er specielt træt af revi-
sionsbranchen. Men han har et helt særligt 
blik for at spotte sprækker, hvor nye mulig-
heder kan opstå. 

En af hans første og største successer er inter-
netportalen Jubii, som han og partneren solgte 
til internetvirksomheden Lycos for et ikke uan-
seeligt antal millioner. Herefter udviklede han 
virksomheden SPAMfighter sammen med et 
par gode venner. Den gav også et pænt over-
skud på bankbogen. I løbet af årene er det  

Martin Thorborg har skabt bogføringsprogrammet Dinero og udbudsportalen 
Agera, der formidler revisionsopgaver. Og begge dele er blevet taget rigtigt 
godt imod i SMV-segmentet. Martin Thorborg holdt oplæg i Middelfart i 
januar ved årets træf for SMV-revisorer. SMV-forum samlede 200 deltagere. 
Læs mere her: fsr.smv-forum.dk

På en helt almindelig 
hverdag formidler vi cirka 30 
revisoropgaver, og mange af dem 
er jo nok nogle af jeres medlemmer, 
der er på udkig efter.
Martin Thorborg
Serieiværksætter 
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Audi Privatleasing. Fra 2.595 kr. pr. måned

Med Audi Privatleasing skal du ikke bekymre dig om noget som helst. Lad os skræddersy 
en leasingaftale, der matcher dine behov. Bliv godt kørende til en fast pris pr. måned 
og slip for at tænke på værkstedsregninger, gensalgspris og uforudsete udgifter.

Læs mere og book en prøvetur på audi.dk/leasing

Find nærmeste forhandler på audi.dk

Alle priser er inkl. moms. Privatleasingydelsen er inkl. serviceaftale 
og lev.omk. 3.780 kr. Etableringsomkostninger 0 kr. Løbetid 36 mdr. 
20.000 km/år (Audi A1 dog 15.000 km/år).

A+

A+

A

B

Version Privatleasing Pris 1. gangs- Samlede Brændstof km/l Halvårlig CO2 forbrug Energi
   betaling   omk.   ejerafgift 

A1 Sportback 1.6 TDI 90 HK 2.595 245.800 20.000 113.420 Diesel 26,3 1.020 99 g/km

A3 Sportback 1.2 TFSI 105 HK  3.450 305.500 25.000 149.200 Benzin 20,4 290 114 g/km

A3 Cabriolet 1.4 TFSI 125 HK 4.300 393.000  30.000 184.800 Benzin 18,9 560 124 g/km

Q3 1.4 TFSI 150 hk 3.995 419.700 30.000 173.820 Benzin 16,9 830 137 g/km

Audi_privatleasing ann 210x276+5_2014_UAD.indd   1 05/02/14   10.39
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blevet til i alt cirka 20 virksomheder. Siden 
2005 har han stået i spidsen for iværksætter-
portalen amino.dk, som dagligt har flere end 
20.000 besøgende. Og det er blandt andet her-
igennem, at han får lokket potentielle kunder 
over til udbudsportalen Agera.dk. “Sidste år 
formidlede vi 7.500 revisionsopgaver, og vi for-
venter at runde 10.000 det næste år. Det nye for 
revisorer er, at I er nødt til både at være skarpere 
på prisen og være gode til at sælge jer selv, for det 
er det, som vores kunder kigger efter”, siger han. 

At så mange små virksomheder er villige til 
at skifte revisor, hvis prisen er rigtig, er ifølge 
Martin Thorborg et udtryk for det paradigme-
skift, som revisionsbranchen står overfor. For 
når han kigger i krystalkuglen, ser han en helt 
ny virkelighed, som revisorbranchen bliver 
nødt til at forholde sig til: “Jeg kalder paradig-
meskiftet for automatisering, for det er den vej, 
alting går lige nu. For 20 år siden skulle man 
betale 50.000-100.000 kroner for et økonomisy-
stem. I dag kan du bruge det gratis på nettet eller 

betale et abonnement på 100 kroner om måne-
den. Det vender op og ned på opgaveløsningen, 
og mit bedste bud er, at om fem år er der stort set 
ikke nogen bogføringsopgaver tilbage til reviso-
rerne”, siger han. 

Martin Thorborg har sammen med nogle  
innovative, unge mænd skabt bogføringssy-
stemet Dinero. Det blev lanceret i sommeren 
2013, og allerede nu bruger flere end 16.000 
iværksættere og mindre virksomheder syste-
met. Mange af dem overlod tidligere bogførin-
gen til revisoren, men i dag klarer de det selv. 
“Der er en tendens til, at revisorerne bare ryster 
på hovedet ad de nye værktøjer, men det er altså 
ikke nogen klog reaktion på udviklingen. Se på, 
hvordan andre brancher er blevet splittet ad af 
teknologien. Avisbranchen er i opløsning, fordi 
nyheder kan læses gratis på nettet, og butikker 
over hele landet lukker, fordi folk hellere vil net-
shoppe. Man behøver ikke nødvendigvis være 
bange for sine konkurrenter, men man skal altid 
være bange for to innovative gutter, der går og 

roder i et kælderlokale. Det er dem, der finder på 
de nye teknologier, som om få år kan gøre virke-
lig ondt på revisorbranchen”. 

Tænk jer om
Martin Thorborg mener, at revisorer skal blive 
langt bedre til at læse de behov, som kunderne 
har. Og der er ingen vej uden om rådgiverde-
len, vurderer han. Revisoren skal fremover 
være en form for coach for kunden; én der har 
sat sig ind i kundens branche, én der sender en 
hilsen og fortæller om nye regler, uden at der 
følger en regning med, og én der også gerne in-
viterer til fredagsbar eller stiller et mødelokale 
til rådighed, når det giver mening at bringe 
kunder sammen på tværs af brancher. 

“Jeg har spurgt mange iværksættere om, hvad 
den perfekte revisor er for dem. Og det er en, der 
forstår at lytte, hjælper med at sætte forretnings-
mål og afsætter tid til at tale med deres kunder. 
Men de fleste oplever i dag, at deres revisor er en 
meget travl person, som de sjældent eller aldrig 
hører fra. Det er derfor, at vi kan formidle 7.500 
revisoropgaver på ét år, for hvorfor pokker skal 
kunderne blive hos deres revisor, når de stort set 
ikke får andet end et stempel på deres regnskab 
og en pæn stor regning som tak for ulejlighe-
den?” spørger han. 

At målet med at drive revisionsvirksomhed 
også er at tjene penge, er Martin Thorborg helt 
på det rene med. Men han mener samtidig, at 
revisorer bør tænke godt og grundigt over den 
prisstruktur, som mange anvender. For når der 
kommer en regning i halen på selv det mind-
ste spørgsmål, bliver kunderne vrede. Og det 
er brændstof til den udvikling, som i hans kry-
stalkugle vil gøre revisoren mere eller mindre 
arbejdsløs inden for en tidshorisont, der ikke 
ligger mange år forude. 

“Der er mange ting, der undrer mig ved revi-
sorbranchen, og jeg medgiver, at jeg ikke er re-
visor, og at der kan være noget, der ligger uden 
for min fatteevne. Men jeg forstår for eksem-
pel ikke, hvorfor revisoren ikke ringer til nogle 
af de mange små virksomheder allerede i fe-
bruar og tilbyder 10 procent i rabat for at fikse 
årsregnskabet på den tid af året. Mange små 
selvstændige skal selv ringe og spørge, om det 
ikke snart er tid 10 dage før 1. juli. Det er der 
altså ikke meget kundepleje over. I skal huske, 
at nogle af jeres små kunder kan udvikle sig til 
store kunder en dag, men så er det altså ikke 
sikkert, det bliver jer, der kommer til at tjene 
penge på dem”. ·

DEN PERFEKTE REVISOR
Martin Thorborg har spurgt mange iværksættere om, hvad den perfekte  
revisor er for dem. Den perfekte revisor er en, der:

1. Forstår at lytte
2. Hjælper med at sætte forretningsmål
3. Afsætter tid til at tale med deres kunder
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Martin Thorborg mener, at revisoren fremover skal være en form for coach for kunden:
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Råvarebygningen  ·  Porcelænshaven 22  ·  2000 Frederiksberg  ·  cbs-executive.dk

CBS Executive Sommerskole tager nu imod 
tilmeldinger til årets 23 forskellige sommer-
skolekurser. Igen i år finder kurserne sted i 
uge 33 og 34 og består, som altid, af 5 dages 
intensiv faglig forkælelse. 

På professionel vis, og med de bedste 
undervisere, der har den nyeste viden 
inden for  deres felt, samt i godt selskab 
og samarbejde med andre nysgerrige 

deltagere, får du den opgradering, som du 
ønsker dig eller burde have. 

Årets 23 sommerskolekurser handler om:
• Ledelse og Organisation
• Strategiog Innovation
• Økonomi og Finans
• Salg og Marketing
 
Læs mere og tilmeld dig på Sommerskole.dk

Verdens 
klogeste 

sommerferie

CBS_sommerskole2014_ann_djof_210x275+5.indd   1 10/02/14   12.50



VED JAN BRØDSGAARD
FSR – danske revisorer 

Særlig regnskabsmæs-
sig begrebsramme
 

Engelske  
årsrapporter 

Erklæring om udvidet 
gennemgang 

Underskrift på  
erklæringer 

Skal revisor give en supplerende 
oplysning i sin erklæring, hvis 
regnskabet er udarbejdet  
efter særlige regler – eksempelvis 
skattelovgivningen? 

Ja, hvis regnskabet er udarbej-
det efter en begrebsramme med 
særligt formål – eksempelvis 
gældende skattelovgivning – skal 
erklæringen om review eller re-
vision indeholde en supplerende 
oplysning. Det skal heraf fremgå, 
at regnskabet er udarbejdet i 
overensstemmelse med en be-
grebsramme med særligt formål, 
og at regnskabet derfor kan være 
uegnet til andre formål. En er-
klæring om assistance med  
opstilling af regnskabet skal in-
deholde tilsvarende oplysninger, 
dog ikke formuleret som en sup-
plerende oplysning. I en erklæ-
ring om udvidet gennemgang 
er oplysningen ikke relevant, da 
udvidet gennemgang udeluk-
kende kan anvendes på årsregn-
skaber, som er udarbejdet efter 
årsregnskabslovens regnskabs-
klasse B, som jo er en begrebs-
ramme med generelt formål. ·

Hvem må underskrive en revisor- 
erklæring på et årsregnskab?

Det er udelukkende registrerede 
og statsautoriserede revisorer, 
der må afgive erklæring om et 
årsregnskab i et selskabs årsrap-
port. Det gælder både erklærin-
ger om opstilling, review, udvi-
det gennemgang og revision. En 
årsrapport for et selskab må så-
ledes ikke indeholde en reviso-
rerklæring, der er underskrevet 
af en ikke-godkendt revisor. 

Reglen findes i årsregnskabs-
lovens § 135a, stk. 1. Der er ikke 
en tilsvarende regel for person-
ligt ejede virksomheder. En års-
rapport for en personligt ejet 
virksomhed må derfor gerne in-
deholde en erklæring om regn-
skabet, der er underskrevet af en 
ikke-godkendt revisor, eksem-
pelvis en bogholder. ·

Hvilke betingelser skal opfyldes, 
når ledelsen ønsker at aflægge 
årsrapport på engelsk? 

Det er selskabets generalforsam-
ling, der med simpelt flertal kan 
beslutte, at årsrapporter skal af-
lægges på engelsk. Beslutningen, 
som kan træffes på en ordinær 
eller en ekstraordinær general-
forsamling, skal indskrives i sel-
skabets vedtægter. Det første år 
selskabet vælger at aflægge års-
rapport på engelsk, skal dette 
senest besluttes på den ordinære 
generalforsamling, hvor årsrap-
porten efterfølgende godkendes. 
Selskabet behøver således ikke at 
afvente, at vedtægterne ændres, 
før selskabet første gang aflægger 
årsrapport på engelsk. Mulighe-
den for at aflægge årsrapporter 
udelukkende på engelsk gælder 
for årsrapporter, der godkendes 
på en generalforsamling den 1. 
januar 2014 eller senere.
Fremover kan det også i forbin-
delse med selskabets stiftelse be-
sluttes, at selskabet skal aflægge 
årsrapporter på engelsk. Gene-
ralforsamlingen kan dog til en-
hver tid beslutte, at årsrapporter 
i stedet skal aflægges på dansk. ·

Ved indberetning i Regnskab 
Basis 2.0 er der mulighed for at 
vælge to forskellige erklæringer 
for udvidet gennemgang. I den 
ene er ledelsens ansvar for regn-
skabet ikke beskrevet. Hvorfor?

Den ene erklæring opfylder 
kravene i både erklæringsbe-
kendtgørelsen og FSR – danske 
revisorers standard om udvidet 
gennemgang. Erklæringen inde-
holder blandt andet et beskri-
vende afsnit om ledelsens ansvar 
for regnskabet på tilsvarende 
måde som revisionspåtegninger 
og reviewerklæringer. Erklærin-
gen omtaler endvidere, at den 
udvidede gennemgang er udført 
i overensstemmelse med både 
Erhvervsstyrelsens erklærings-
standard og FSR – danske revi-
sorers standard. Revisorer, der 
er medlem af foreningen, skal 
vælge denne erklæring. Den an-
den erklæring opfylder alene 
kravene i erklæringsbekendt-
gørelsen og Erhvervsstyrelsens 
erklæringsstandard. Erklærin-
gen indeholder ikke et afsnit 
om ledelsens ansvar, da hverken 
erklæringsbekendtgørelsen el-
ler Erhvervsstyrelsens standard 
kræver det. Der er naturligvis 
heller ikke en henvisning til FSR 
– danske revisorers standard. 
Revisorer, der ikke er medlem af 
FSR – danske revisorer, og som 
ikke efterlever FSR – danske revi-
sorers standard om udvidet gen-
nemgang, kan vælge denne kor-
tere erklæring. ·

H /  HOTLINE
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Professionel focus  
på IT til revisorer... 

www.focus-it.dk   •   info@focus-it.dk   •   Telefon 62 21 53 53 

...læs mere på vores hjemmeside

Du kan også vælge at anskaffe et bogføringsprogram, et time/sag regnskabsprogram,  

et årsregnskabsprogram med nogle XBRL parate regnskabsmodeller, et budgetprogram, 

et dokumenthåndteringsprogram og et kvalitetssikringsprogram samt fagligt opdateret 

indhold hertil fra forskellige leverandører ...og håbe på de forskellige systemer fungerer 

sammen ...også om fem år.  

Ét system til alle dine arbejdsopgaver

•  Med IT Revisor er alle funktionerne lige ved hånden i ét  
   komplet system, hvor alt vedligeholdes efter de nyeste  
   standarder og lovkrav  

•  IT Revisor er udviklet specifikt til revisorer, og det understøttes     
   af et meget omfattende revisorfagligt indhold
   
•  Den tilhørende support varetages af vores erfarne hotline-
   medarbejdere, der alle er revisoruddannede
  
•  IT Revisor er konstrueret fra bunden, så det tilfører din 
   revisorforretning størst mulig værdi

Focus på revisorer
Focus IT har været revisorernes foretrukne samarbejdspartner 
i 45 år, og IT Revisor er Danmarks mest udbredte branchesystem  
til revisorer - 30% af markedet bruger IT Revisor.

IT Revisor - den totale revisorløsning 
Integreret og fremtidssikret revisor software  

IT Revisor rummer alle funktioner, og er altid opdateret
Det er mere effektivt, og det er mere sikkert 
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NY UDDANNELSE 
TIL GODKENDT 
REVISOR GÅR I 
LUFTEN NU

 
Tekst/ Sara Sayk, chefkonsulent,  
FSR – danske revisorer 

Ændringerne til revisorloven blev vedtaget 
af Folketinget i maj 2013. Alle fremtidigt  
uddannede revisorer vil bære titlen stats-
autoriseret revisor, og alle godkendte reviso-
rer har nu mulighed for at uddanne de frem-
tidige revisorer. Sidst men ikke mindst kan 
alle registrerede revisorer blive godkendt 
som statsautoriserede revisorer ved at  
bestå en eksamen. Ændringer til uddannel-
sen trådte i kraft den 1. januar 2014.

Vejen til statsautoriseret revisor
Vejen til at blive statsautoriseret revisor  
ligner overordnet sig selv, men er justeret 
på nogle få, men interessante områder. Det 
er ikke længere nødvendigt at have bestået 
en cand.merc.aud. for at blive statsautori-
seret revisor. Andre kandidateksamener er 
også adgangsgivende til at blive indstillet til 
revisoreksamen, men der rokkes ikke ved 
grundkravene om teoretisk viden inden for 
revision, regnskab, skat og erhvervsret samt 
kravet til praktisk erfaring. Kravet til prak-
tisk erfaring er justeret. Kravet om tre års 

praktisk erfaring gælder stadig, men med en 
tidsmæssig forskydning af, hvornår revisor-
kandidaten kan erhverve de tre års praktiske 
erfaring. To af de tre år kan nu ligge før be-
stået kandidateksamen, således at der kun er 
krav om, at ét år ligger efter bestået kandida-
teksamen. Som noget nyt kan den praktiske 
erfaring forældes, idet kun det ene års prakti-
ske erfaring må være erhvervet mere end tre 
år før tidspunktet for indstilling til eksamen. 

Den teoretiske uddannelse kan til gengæld 
ikke længere forældes, idet kravet om, at  
der ikke måtte være gået mere end otte år, 
siden kandidatens cand.merc.aud. var  
bestået forinden indstilling til revisoreksa-
men, er bortfaldet. 

Endelig er det værd at bemærke, at den prak-
tiske erfaring kan erhverves hos en godkendt 
revisor. Det vil sige, at registrerede revisorer 
også kan uddanne fremtidens statsautorise-
rede revisorer.

Markant ændring i skriftlig eksamen
Den skriftlige eksamen er ændret markant, 
idet de to dages otte-timers eksamen nu af-
løses af tre separate eksaminationer med 
fokus på tre forskellige områder. Modul 

A dækker områderne etik og uafhængig-
hed og har en varighed af to timer. Modul 
B dækker områderne revisionspåtegninger 
og andre erklæringer på regnskaber og har 
en varighed på seks timer. Modul C dækker 
områderne andre erklæringer, skatteret,  
selskabsret og erhvervsret og har en varig-
hed på fire timer.
 
Der er tre forsøg til at bestå hvert eksamens-
modul, og de studerende skal bestå alle 
tre moduler inden for fire år. Hvis det ene 
modul falder for tidskravet, skal det bestås 
igen, og den studerende har tre nye forsøg 
til at bestå modulet igen. Modulerne skal 
ikke bestås i en bestemt rækkefølge.

Én gang årligt i andet halvår holdes eksa-
men for hvert af de tre moduler. Eksamina-
tionerne afvikles med mindst ti dages mel-
lemrum. For 2014 bliver Modul A afholdt  
4. august, Modul B afholdes 19. august, og 4. 
september 2014 afvikles modul C.
 
FSR – danske revisorer har taget hul på den 
nye eksamen. Kandidaterne på SR-Akademiet 
stiftede allerede bekendtskab med den  
modulopbyggede eksamen til prøveeksamen 
i november 2013. 

Mandag den 4. august 2014 bliver en historisk dag for revisor- 
branchen. Her går de første revisorkandidater op til den nye skriftlige  
prøve frem mod den endelige godkendelse til revisor. I den nye  
uddannelse kan man kun uddanne sig til statsautoriseret revisor.

ARTIKEL 
Ny uddannelse til godkendt revisor går i luften nu
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Mundtlig eksamen to gange årligt
Mundtlig eksamen fortsætter uændret i sin 
form. Det vil sige 30 minutters eksamination 
og 40 minutters forberedelse. Det nye er, at 
eksamen afholdes to gange årligt, én gang i 
første halvår og én gang i andet halvår. Første 
gang er den 4. juni 2014.

Registreret revisoreksamen lukker og 
slukker
Ordinær registreret revisoreksamen – eller 
kvalifikationseksamen, som den rettelig hed-

der – bliver afholdt for sidste gang i 2014. 
Herefter afholdes der kun henholdsvis skrift-
lig og mundtlig eksamen for de kvalifikati-
onskandidater, som ikke bestod i 2014, og 
som ønsker at gå til eksamen igen året efter. 
Det er ikke muligt for en kvalifikationskan-
didat at udskyde sine eksamensforsøg til se-
nere, i så fald fortabes de. Kun under særlige 
omstændigheder kan man gå til kvalifikati-
onseksamen første gang senere end i 2014. 
Det samme gælder for muligheden for at  
udskyde et eksamensforsøg til senere. Der 

afholdes ikke skriftlig kvalifikationseksamen 
efter 2017 og mundtlig kvalifikationseksa-
men efter 2019. Kvalifikationseksamen vil 
fortsat bestå af en skriftlig eksamen på otte 
timer og en mundtlig eksamen, som vi ken-
der det i dag. Kravene til at indstille sig til 
kvalifikationseksamen er ligeledes uændret 
undtaget kravet til de tre års praktiske erfa-
ring, hvor der er sket en tidsmæssig forskyd-
ning, således at kun ét år skal ligge efter  
bestået teoretisk uddannelse som ved revisor-
eksamen. ·

SKRIFTLIG EKSAMEN
Den skriftlige eksamen er ændret markant, idet de to dages otte-timers eksamen nu  
afløses af tre separate eksaminationer med fokus på tre forskellige hovedområder.
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MODUL

A
MODUL

B
MODUL

C

Etik 
Uafhængighed

2 timer

Revisionspåtegninger 
Andre erklæringer på regnskaber

6 timer

Andre erklæringer, skatteret,  
selskabsret og erhvervsret

4 timer

MUNDTLIG EKSAMEN
Den mundtlige eksamen er uændret i sin form: 40 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. 
Det nye er, at eksamen nu afholdes i både første og andet halvår - første gang den 4. juni 2014.

Alle tre moduler skal bestås inden for fire år
Tre forsøg til at bestå hvert modul

Skal ikke bestås i en bestemt rækkefølge

ARTIKEL 
Ny uddannelse til godkendt revisor går i luften nu
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“En fremtidssikring  
af min virksomhed”
Ændringen af revisorloven i maj 2013 gør det nu muligt for  
registrerede revisorer at blive godkendt som statsautoriseret  
revisor ved at bestå en eksamen. Den pågældende eksamen  
består af de to skriftlige eksaminationer, som hedder modul B  
og modul C fra revisoreksamen. Derudover skal den registrerede 
revisor bestå den mundtlige revisoreksamen.

Registreret revisor Maibrit Abildgaard Jeppesen ønsker at benytte sig af  
muligheden for at blive godkendt som statsautoriseret revisor. Denne  
mulighed indgår i den nye revisorlov som en følge af, at der frem over  
ikke længere godkendes nye, registrerede revisorer.

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer
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Tekst/ Sara Sayk, chefkonsulent, FSR  
– danske revisorer 
Foto/ Morten Melhede

Alle registrerede revisorer uanset teoretisk 
og praktisk baggrund kan indstille sig til den 
nye revisoreksamen. Hvis eksamen bestås, 
kan den registrerede revisor herefter kalde 
sig statsautoriseret revisor. Den registrerede 
revisor skal være optaget i Erhvervsstyrel-
sens register over godkendte revisorer. 

Maibrit Abildgaard Jeppesen er en af de re-
gistrerede revisorer, der har tilmeldt sig FSR 
– danske revisorers kursusforløb “Registreret 
til Statsautoriseret”. Maibrit Abildgaard Jep-
pesen ønsker at benytte sig af muligheden 
for at blive godkendt som statsautoriseret 
revisor. Denne mulighed indgår i den nye 
revisorlov som en følge af, at der fremover 
ikke længere godkendes nye, registrerede 
revisorer. 

“Årsagen til, at jeg vælger at blive godkendt som 
statsautoriseret revisor, er, at der ikke fremover 
godkendes flere registrerede revisorer. Det vil 
være sværere om 10 år at begå sig som registre-
ret revisor, hvor de fleste andre er statsautori-
serede revisorer”, vurderer Maibrit Abildgaard 
Jeppesen og fortsætter: “Jeg anser det som en 
fremtidssikring for min virksomheds udvikling 
at blive statsautoriseret revisor”.

Udfordringen for mange registrerede revi-
sorer, der går til revisoreksamen til sommer, 
er efter Maibrit Abildgaard Jeppesens vurde-
ring ikke omfanget og indholdet af pensum, 

da registrerede revisorer efter mange års 
praksis er stærke på de fleste områder. Men 
de registrerede revisorer er udfordret på at 
lære at skrive opgaver. Denne udfordring 
mener hun dog selv at være rustet til efter  
en bestået otte timers skriftlig kvalifikations-
eksamen i august 2012. Maibrit Abildgaard 
Jeppesen har efter opstart på “Registreret til 
Statsautoriseret” valgt at flytte til SR- 
Akademiet hvor der er større fokus på klasse  
C-virksomheder og børsnoterede virksom-
heder, end der er på RR til SR.

Balance mellem studier og arbejde
Balancen mellem at gå efter at blive stats-
autoriseret revisor og samtidig passe sin 
virksomhed ser Maibrit Abildgaard Jeppesen 
som en yderligere udfordring. En udfordring, 
hun deler med mange andre registrerede 
revisorer i mindre revisionsvirksomheder. 
Maibrit Abildgaard Jeppesen uddyber:  
“Udover kursusafgiften skal der også lægges 
rigtig mange timer i forløbet frem mod at blive 
statsautoriseret revisor – timer som jeg i stedet 
kunne have lagt i mit arbejde, og de arbejdsti-
mer mangler jo også rent indtjeningsmæssigt”. 

For at blive godkendt som statsautoriseret  
revisor skal man som registreret revisor bestå 
de to eksaminationer modul B og modul C 
samt den mundtlige eksamen. Maibrit Abild-
gaard Jeppesen mener, at det helt klart er en 
forbedring af eksaminationen, at den skrift-
lige eksamen er opdelt i hvert deres område, 
som kandidaterne kan fokusere på. “Jeg ser 
det også som en klar fordel, at jeg kan koncen-
trere mig om eksamen B til august og vente med 
at tage eksamen C til næste år i forhold til at 
passe min virksomhed”, slutter hun. •

Årsagen til, at jeg vælger at blive 
godkendt som statsautoriseret 
revisor, er, at der ikke fremover 
godkendes flere registrerede 
revisorer. Det vil være sværere  
om 10 år at begå sig som registreret 
revisor, hvor de fleste andre er 
statsautoriserede revisorer
Maibrit Abildgaard Jeppesen
Registreret revisor 

Jeg ser det også som en klar fordel, 
at jeg kan koncentrere mig om 
eksamen B til august og vente med 
at tage eksamen C til næste år i 
forhold til at passe min virksomhed
Maibrit Abildgaard Jeppesen
Registreret revisor 

OM MAIBRIT  
ABILDGAARD JEPPESEN

Ejer af R3 Revision Godkendt Revisions-
anpartsselskab i Greve. Registreret re-
visor i 2012 og cand.merc.aud. i 2010. 
Baggrund som controller i en offentlig 
virksomhed og derefter arbejdet som 
revisor i syv år i en registreret revisions-
virksomhed. Intern kvalitetskontrollant  
i Faglig Afdeling A/S.

OM RR TIL SR 

Uddannelsesforløbet "Registreret til 
Statsautoriseret" er udbudt af FSR - dan-
ske revisorer. Forløbet er skræddersyet 
til registrerede revisorer, der ønsker at 
blive godkendt som statsautoriserede 
revisorer. Forløbet begyndte i septem-
ber 2013 med 56 deltagere. Hoved-
forløbet består af fem enkeltstående 
kursusdage, som hver varer 10 timer 
og giver 10 timers obligatorisk efterud-
dannelse. Derudover har kursisterne 
mulighed for en række tilvalgsdele ek-
sempelvis prøveeksamen. Inden hver 
kursusdag skal deltagerne aflevere en 
skriftlig opgave. Denne opgave bedøm-
mes efter de retningslinjer, som gælder 
ved skriftlig eksamen. Hold 2 på "Regi-
streret til Statsautoriseret" starter i sep-
tember 2014.  

Du kan læse mere på www.fsr.dk/srklar 
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Der er kommet mere fokus på risikostyring i virksomheder 
efter finanskrisens indtog, og opskriften på god risikostyring 
er simpel: Hold det ukompliceret, så det kan blive en del  
af virksomhedens DNA. 

Risikostyring: 
Keep it simple 

 
Tekst/ Morten Thomsen, freelancejournalist 
Illustration/ Rasmus Juul

Vi kender alle historien.

Lehman Brothers gik konkurs i USA i  
september 2008, hvilket udløste finanskri-
sen. Den ramte alle brancher og satte nye 
dagsordener for CEO’s og CFO’s. 

En af de nye dagsordener er risikostyring, 
som atter er blevet in i topledelser. Ikke kun 
som et defensivt værktøj for at undgå nye 
kriser, for risikostyring kan også give fordele 
frem for konkurrenten. En af de virksom-
heder, hvor risikostyring er blevet forank-
ret i ledelsen, er PFA Pension. Som finansiel 
virksomhed er kalkulerede risici en stor del 
af deres forretning, og CEO Henrik Heideby 
forklarer, at risikostyring især handler om 
at undgå det komplekse, hvis man vil undgå 
nye kriser. “Sørg for at fokusere ikke på 1.000 
ting, men på få ting, der betyder rigtig meget, 
og det ændrer sig over tid. Hvis du er overloa-
det med detaljer, kan du ikke træde tre skridt 
tilbage og overskue, hvilke risici der er de stør-
ste”, siger Henrik Heideby og understreger, 

at det ikke er nok at have planer. Man skal 
også kunne eksekvere dem, og det er her, 
at mange svigter. “Det kan meget let blive en 
sovepude, hvis du ikke indser, at der er meget 
store risici i virksomhedens drift. Det allervig-
tigste er, at risikostyring ligger i DNA’et i virk-
somheden og især i ledelsen. Nu er man på vej 
tilbage til at få risikoen i ledelsen”, siger han.

PFA Pension har via sin risikostyring navi-
geret uden om finanskrisens konsekvenser. 
Virksomheden har voksende aktiver – i ja-
nuar var virksomhedens aktiver på cirka 
420 milliarder kroner – men de har kun-
net mærke krisen på en anden måde. For 
at undgå nye kriser har politikere og tilsyn 
øget lovgivning og reguleringer i hele finans-
sektoren, hvilket sætter virksomhederne 
under pres. “De seneste fem år har lovgivning 
og regulering påvirket markedet mest – og gi-
vet de største risici. Over halvdelen af tiden 
bruges til revision og drøftelse af markedet, og 
kunder fylder mindre og mindre”, siger Henrik 
Heideby og fortsætter: “En årsag til, at vi har 
haft lavere vækst i Europa end i USA, er, at re-
guleringen er meget stærkere her. Reguleringer 
er meget fornuftige, men på et tidspunkt top-
per det, og så har det ødelæggende effekt på 
samfundsvæksten”.

Keep it simple
En anden virksomhed, som arbejder med  
risikostyring, er DSV, der har 22.000 ansatte 
i 75 lande. Jens H. Lund er CFO i virksomhe-
den, hvor risikostyring er afgørende for  
ledelsen, når man skal håndtere alt fra huller 
i vejen til strejker. Vejret kan sætte en stop-
per for de mest planlagte transporter, og de 
mange eksotiske lande, de opererer i, kan give 
compliancemæssige udfordringer. “Der skal 
håndteres en række risici med sådan en flåde, 
for når noget går galt, er det som en slange,  

Det kan meget let blive en sovepude, 
hvis du ikke indser, at der er meget 
store risici i virksomhedens drift. 
Det aller-vigtigste er, at risikostyring 
ligger i DNA’et i virksomheden og 
især i ledelsen. Nu er man på vej 
tilbage til at få risikoen i ledelsen
Henrik Heideby
CEO, PFA Pension 
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Agrogruppen består af ca. 40 selvstændige revisionsfirmaer med 
speciale i landbrug. Gruppen fungerer som et rådgivningsnetværk, 
der sikrer høj rådgivningskvalitet – både som konsulent og revisor.

Bliv medlem af Agrogruppen og få Ejendomsavance-programmet – kvit og frit! Ring med det samme på 56 57 94 00

Hvad er Ejendomsavanceprogrammet?
Ejendomsavanceprogrammet er et program, der gør din hverdag nemmere.  
Det har alt, du behøver for at kunne beregne på og rådgive om salg af ejen-
dom. Farvel til lang beregningstid. Goddag til den nemmeste måde at beregne, 
hvornår det skattemæssigt er mest fordelagtigt at sælge ejendom på.

Endelig, et program der kan 
spare timevis af beregninger 
på ejendomsavance

EjEndomsAvAncEpRogRAmmEt

nemt at bruge
Programmet kræver 
ingen brugervejledning. 
Alt hvad du skal gøre, er 
at taste de nødvendige 
oplysninger ind som 
købsår, handelsværdi 
etc., så beregner pro-
grammet de forskellige 
alternativer muligheder.

Beregn avance  
for alle erhvervs- 
ejendomme
Programmet kan bereg-
ne avancen for både 
landbrug og andre er-
hvervsejendomme samt 
avancen ved delsalg af 
landbrugsejendomme.

spar tid 
Det kan ofte være 
tidskrævende at regne 
ejendomsavance ud –  
i hvert fald hvis du 
regner på alle scenarier. 
Derfor har vi udviklet et 
program, der gør regne- 
arbejdet for dig. Det kan 
spare dig for mange timer.

gør som 70 andre 
revisionsfirmaer
Du er ikke den eneste, 
der vælger den nem- 
meste løsning. Udover 
40 revisionsfirmaer der 
er medlem af Agrogrup-
pen, er der 30 andre 
revisionsfirmaer, som 
hvert år abonnerer på 
eller køber programmet.

Betal kun 2.000 kr. 
ekskl. moms
Det koster dig ikke 
meget mere end en 
timeløn at anskaffe dig 
Ejendomsavancepro-
grammet. Faktisk koster 
det dig kun 2.000,- kr. 
ekskl. moms om året at 
abonnere på det.

Programmet kan bestilles på www.agrogruppen.dk

der hopper af, hvor det sprøjter ud, og hvor 
man ikke kan samle det op. Derfor skal man 
handle med det samme”, siger Jens H. Lund.

DSV har en relativt beskeden profitmargen, 
hvilket er grunden til, at de er nødt til at have 
styr på deres risici. Derfor har virksomheden 
en ugentlig likviditetsrapportering. “Det er 
utrolig vigtigt, at vi har styr på vores likviditet, 
og derfor er vi lynhurtige til at reagere, for når 
margenen er så lav, har vi ikke råd til at vente”, 
siger Jens H. Lund og peger på, at hans virk-
somhed derfor har valgt en enkel struktur: 
“Når man får lavet en enkel struktur, er risiko-
styringen billigere at håndtere. Bliver det meget 
komplekst, er der en stor sandsynlighed for, at 
du har lavet det forkert”.

Trappen vaskes altid fra oven
Risikostyringen skal være integreret i ledel-
sen, og derfor er det afgørende, at man har 
forståelse for vilkårene i alle dele af ens for-
retning. “Trappen vaskes altid fra oven. Hvis 
man tror, at man kan starte på tredje trin, går 
det galt. Men nogle gange med risikostyring  
sidder man i helikopteren og glemmer, hvad 
der foregår på gulvet, for forretning er noget, 
man laver i det daglige”, siger Jens H. Lund.

DSV arbejder blandt andet med risikosik-
ring på tre forskellige niveauer: Et strategisk, 
som er forankret i bestyrelsen og drevet af 
den daglige direktion. Et operationelt, hvor 
det handler om at overholde procedurer og 
guidelines. Og et taktisk, som handler om 
transparens om, hvor ansvaret for risikoen 
ligger: “Det personlige ejerskab er kolossalt 
vigtigt. Hvis det ligger på en medarbejders  
skrivebord, så er det hans ansvar. Vi prøver  
at arbejde med information, uddannelse og  

opfølgning, men medarbejderne er nødt til at 
tage et personligt ejerskab, for uden at de har 
lyst til at gøre noget ved det, bliver det ikke til 
noget”, siger Jens H. Lund.

Anders Dons, som er CEO i Deloitte, der 
hjælper virksomheder med risikostyring,  
er enig i, at god risikostyring har et person-
ligt ejerskab. “Tingene skal have et CPR-num-
mer, for hvis man ikke ansvarliggør risikoen, 
så bliver det aldrig rigtig godt. Risikostyring 
handler ikke bare om at overvåge fem ben fra 
toppen, men om at få det ud i arme og ben i 
organisationen og få det operationaliseret på 
en ikke-kompleks måde”, siger Anders Dons 
og peger endnu engang på gevinsterne ved 
at holde det enkelt. “Der er en tendens til, at 
virksomheder skal have orden i penalhuset nu. 
Man standardiserer og simplificerer tingene, 
hvilket der er mange penge i”.

Voksende risici
Det er revisorernes opgave at se fremad for  
at kunne rådgive virksomhederne om ten-
denser og risici, og Anders Dons ser tekno-
logi og menneskekendskab som både risici 
og mulige fordele. “Der er to voksende risici: 
Cyber security, som vi eksempelvis så med 
det nylige dankortnedbrud. Og compliance-
agenda. Når man vælger at bevæge sig ud i 
verden, er bestikkelse et kæmpe issue”, siger 
Anders Dons og peger på en tredje voksende 
tendens: Big Data. “Big Data giver pharma-
industrien helt ny mulighed for at kvantificere 
risiko, hvilket giver en konkurrencemæssig for-
del. Men der er lang vej igen, før virksomheder 
får øjnene op for guldet”. 

Den største risiko, der er for en virksomhed, 
er omdømmet, altså at benene ikke bliver 
slået væk under brandet. Derefter kommer 
talenterne - hvilke kompetencer har med- 
arbejderne, så man kan få ansvarliggjort, 
hvem der kigger på risici.

Men selvom der er store risici, kan man  
aldrig undgå dem som virksomhed, forklarer 
Jens H. Lund fra DSV. “Risiko er et kar, hvori 
der løber noget ned hele tiden. For at tjene 
penge skal du acceptere risikoen, men du  
må sikre dig, at karret ikke løber over”. ·

Der er to voksende risici: Cyber
security, som vi eksempelvis så 
med det nylige dankortnedbrud. 
Og compliance-agenda. Når man 
vælger at bevæge sig ud i verden,  
er bestikkelse et kæmpe issue
Anders Dons
CEO, Deloitte 

REVISORTOPMØDE 2014: 
RISIKOSTYRING

En undersøgelse, som FSR – danske  
revisorer har lavet, viser, at virksom- 
heder har markant større risikostyring nu 
end for få år siden i lyset af finanskrisen.
Desuden hænger der en trussel over 
især finansbranchen om ny regulering 
og lovkrav, som skaber stigende ufor-
udsigelighed og forandring. Derfor har 
virksomheder, hvor der er fokus på  
risikostyring, en konkurrencemæssig 
fordel. Det er baggrunden for, at der  
på revisortopmødet 2014, som FSR – 
danske revisorer afholdt den 22. januar  
i Berlingskes Hus, netop var fokus på  
risikostyring, hvor revisorer og tople-
dere var samlet for at dele erfaringer 
om emnet.
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Årsrapporter handler ikke kun om at analysere 
risici. Den trænede aktionær kigger efter detaljerne 
eller læser mellem linjerne for at se efter  
muligheder, som andre ikke har fået øje på.
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Årsrapporten er et afgørende værktøj for private  
aktionærer, når de skal risikovurdere deres investering.  
Det gælder både de ord, der står på linjerne, og dem 
der står mellem. SIGNATUR har mødt formand i Dansk  
Aktionærforening, Niels Mengel, til en samtale om,  
hvad man som privat aktionær særligt kigger efter i  
en årsrapport – og kan bruge generalforsamlingen til.

 
Tekst/ Morten Thomsen, freelancejournalist 
Foto/ Colourbox

Er der en ting, der undrer Niels Mengel, så  
er det, at revisorer er så usynlige.

Han sidder i formandsstolen hos Dansk  
Aktionærforening, som arbejder for en bedre 
aktiekultur for private aktionærer, og samtalen 
skulle egentlig handle om, hvordan aktionæ-
rer læser et årsregnskab, men undervejs kan 
han ikke lade være med at prikke lidt til lidt 
revisorerne. 

“Vi efterspørger, at revisorerne kommer mere  
ud af busken, for revisorerne er jo højtuddan-
nede mennesker, der lægger en enorm arbejds-
indsats i virksomhederne, men fører en utrolig 
anonym tilværelse. Selv på generalforsamlin-
gen, hvor den enkelte revisors virkelige arbejde 
bliver afleveret til kunden, er han eller hun ikke 
synlig”, siger han.

Niels Mengel lader emnet ligge en stund for 
at vende tilbage til samtalens egentlige  

hovedemne: Hvordan hans medlemmer 
læser årsrapporter; hvad er vigtigt for risi-
kovurderingen, og hvordan bruger de gene-
ralforsamlingen? “De store institutioner og 
pensionskasser har analyseværktøjer, hvor 
de sidder og dissekerer, om dette virkelig er en 
sektor eller virksomhedstype, de skal være i, 
hvad forretningsmodellen er, og hvem konkur-
renterne er. Dér bruger den private investor i 
højere grad årsrapporten til at få en fornem-
melse af, hvad det er, man har med at gøre”, 
forklarer han og fortsætter: “Det er dér, du 
finder ud af, hvad det er for typer, som leder 
virksomheden, hvilken strategi de har, og 
hvordan de eksekverer den. Det er for så vidt 
ikke så svært at formulere strategien, men  
er de i stand til at få kørt den igennem?”

Årsrapporten skal give investoren tryghed 
Niels Mengel har i dagens anledning lagt et par 
årsrapporter på bordet foran sig. Disse bladrer 
han i for at forklare, hvilke ting han som privat 
investor kigger efter. Han stopper ved nøgletal-
lene, ledelsesberetningen, forretningsmodellen 
og noterne. “Hvis det er en virksomhed, som 
jeg har kigget på længe, så kender jeg allerede 
forretningsmodellen, og jeg kender nøgletal-

lene fra analyserne. Derfor starter jeg altid 
med at læse ledelsesberetningen igennem og 
bagefter kigge på persongalleriet. Og til sidst 
ser jeg på, hvad der er gemt i detaljerne: Hvad 
ligger der i noterne, jeg skal være opmærk-
som på? Og hvad står der mellem linjerne i 
ledelsesberetningen”. 

Årsrapporten skal blandt andet sikre, at aktio-
næren forstår risiciene ved investeringen. Og 
her er ledelsesberetningen afgørende for op-
fattelsen af netop risici. “Jeg læser ledelsesbe-
retningen i relation til nøgletallene: Hvis virk-
somheden har dårlige nøgletal, skal jeg have 
godtgjort i rapporten, at nu kan man komme 
opad igen. Og hvis der er supergode nøgletal, 
gælder det om at finde ud af, om det kan holde”, 
siger Niels Mengel.

Djævlen gemt mellem linjerne
Men årsrapporter handler ikke kun om at 
analysere risici. Den trænede aktionær kigger 
efter detaljerne eller læser mellem linjerne 
for at se efter muligheder, som andre ikke har 
fået øje på. “Ledelsesberetningen er en meget 
central ting, fordi dér har ledelsen mulighed for 
at sige en række ting. Nogle ting siger de klart – 
ofte de positive – og andre ting siger de ikke helt 
så klart, og ud fra det kan aktionæren danne sig 
et indtryk. Måske viser en sætning, at tingene 
hænger sådan sammen eller afslører en større 
risiko, end man havde forventet. Eller et poten-
tiale, som man ikke umiddelbart havde set”. 

Når man kigger efter risici og potentiale, er 
noterne et afgørende værktøj, som ikke alle 
virksomheder desværre har brugt lang tid på. 
“Den seriøse aktionær læser noterne for at se, 
hvordan virksomhedens regnskabstal egentlig 
skal forstås. Er der nogle hints her, man kan få, 

I årsrapporten finder du ud af,  
hvad det er for typer, som leder 
virksomheden, hvilken strategi de 
har, og hvordan de eksekverer den. 
Det er for så vidt ikke så svært at 
formulere strategien, men er de i 
stand til at få kørt den igennem?
Niels Mengel
formand, Dansk Aktionærforening 

SÅDAN GÅR 
AKTIONÆRER 
TIL EN 
ÅRSRAPPORT
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som ikke eksisterer i opsummeringerne? Djæv-
len ligger som bekendt i detaljen, og dér er no-
teapparatet ofte ikke beskrevet godt nok. Det 
gør, at folk står af, længe inden de er begyndt”.

Platform til at stille spørgsmål
Dansk Aktionærforening ejer aktier i de fleste 
af Danmarks cirka 150 børsnoterede selskaber 
og deltager på cirka 80 generalforsamlinger om 
året. Flere virksomheder er begyndt at holde et 
informationsmøde for aktionærer. Så kan de 
“mere nørdede” aktionærer tage til generalfor-
samlingen. Begge platforme giver anledning til 

at stille spørgsmål til ledelsen med afsæt i års-
rapporten, men samtidig også vurdere hvilken 
ledelse, som står bag virksomheden. “Som akti-
onær er det en god idé at gå på generalforsam-
linger, for det er dér, man får en fornemmelse 
af, hvilke kanaljer man har med at gøre. Er de 
eksempelvis gode til at svare på spørgsmålene, 
eller taler de udenom?”, påpeger Niels Mengel. 

Generalforsamlinger foregår typisk sådan, at 
en enkelt eller to institutionelle investorer stil-
ler spørgsmål. Derefter siger Dansk Aktionær-
forening noget, og så er der en aktionær fra 

salen, der tager ordet. Mens de institutionelle 
investorer som pensionsselskaberne som regel 
kan stille spørgsmål til ledelsen uden for gene-
ralforsamlingen, er det anderledes for private 
aktionærer. “Det er derfor vigtigt at bruge ge-
neralforsamlingen til at udfordre ledelsen med 
relevante spørgsmål, så man derigennem kan 
sikre, at man går derfra med en afklaret hold-
ning til, om ens interesser som aktionær vare-
tages tilfredsstillende”, siger Niels Mengel.

Hvor er revisorerne henne?
“Vi skal have en bedre aktiekultur, der  
desværre har lidt et knæk under bankkrisen.  
Det er derfor meget vigtigt, at vi får genskabt 
tilliden til de børsnoterede virksomheder – 
også i finanssektoren – så private igen kan 
være med til at finansiere de aktiviteter, som 
Danmark skal leve af fremover. Og her har 
årsrapporten og generalforsamlingen en vigtig 
funktion”, fortæller Niels Mengel og fortsætter: 
“Vi forsøger med vores aktivitet i Dansk  
Aktionærforening at hæve debatniveauet ved 
at komme med et indlæg, som er både relevant, 
velovervejet og seriøst, og som stiller nogle kon-
struktive og kritiske forslag til ledelsen. Og vi 
oplever heldigvis stort set altid, at det bliver 
modtaget positivt af ledelsen”.

De seneste tal viser, at færre aktionærer går 
til generalforsamlinger, og ifølge Niels Men-
gel skyldes det primært finanskrisen, hvor de 
private aktionærer har solgt ud af aktierne og 
koncentreret sig om mere passive investerin-
ger. Med finanskrisen har samtalen bevæget sig 
tilbage til revisorernes rolle. I årsregnskabet er 
revisionsberetninger standardsætninger, hvor 
ethvert overflødigt ord kan være et faresignal, 
og på generalforsamlinger, hvor revisorens ar-
bejde bliver afleveret til kunden, er der tavshed. 

“Nu har vi haft en bankkrise, og mange står 
bagefter og siger: Hvor er revisorerne henne? 
Hvor meget har de rent faktisk været ude og 
tjekke, når de har skrevet under på en påteg-
nelse af et regnskab? Hvorfor har de ikke op-
daget det ene eller det andet? Der er mange 
standarder, der skal overholdes, men også 
muligheder for et mere brugervenligt revisions-
produkt, og det er lidt synd, at revisorer ikke 
kommer mere ud og “markedsfører” sig ved at 
fortælle om, hvordan de har gjort, for det er et 
kæmpe produkt, de har lavet”. ·

DETTE KIGGER AKTIONÆRER EFTER  
I ÅRSRAPPORTEN:

Er virksomhedens ledelse kompetent til at føre strategien 
ud i livet?

Er forretningsmodellen en god investering og levedygtig 
i markedet?

Hvilke risici er forbundet med investeringen?

Hvad kan aktionærer finde, som ikke står i nøgletal og 
opsummeringer? 

1. LEDELSESKOMPETENCERNE 

2. FORRETNINGSMODELLEN 

3. RISICI 

4. NOTERNE 
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Kursusplanlæggeren holder styr på alle dine 

efteruddannelsestimer. Også dem du har taget 

uden for foreningen. Registrer dine timer i  

Kursusplanlæggeren og få overblik over hvad 

du mangler for at nå i mål.

www.fsr.dk/timer

Har du styr på timerne?



FSR – danske revisorer har indledt et strategisk samarbejde med CA a-kasse  
(tidligere Civiløkonomernes Arbejdsløshedskasse). Begge organisationer betoner 
de øgede medlemsfordele som en del af begrundelsen for det nye initiativ. 

Samarbejde  
med CA:  
En bro til  
de økonomi- 
professionelle

M /  MEDLEMSNYT

 
Tekst/ Jan Wie, kommunikationschef,  
medlemmer og interne medier, FSR – danske 
revisorer 
Foto/ Colourbox
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Den 5. februar 2014 lød startskuddet til et helt 
nyt samarbejde. FSR – danske revisorer og 
CA a-kasse (tidligere Civiløkonomernes Ar-
bejdsløshedskasse) indgik en aftale om et tæt 
fremtidigt samarbejde, hvor de to foreningers 
medlemmer vil kunne få værdi af nogle af de 
aktiviteter og tilbud, som foreningerne hver 
især står bag. Samtidig påpeger direktør i FSR 
– danske revisorer, Charlotte Jepsen, at revi-
sorforeningen med denne aftale styrker rela-
tionen til den store gruppe af økonomiprofes-
sionelle, som allerede i dag på den ene eller 
anden måde har været eller er i berøring med 
revisorbranchen.  

“FSR – danske revisorer har flere medlemmer, 
der har en fortid i revisionsbranchen, men nu  
arbejder med regnskab, økonomi og ledelse på 
den anden side af skrivebordet. De økonomi-
professionelle er ligesom revisorerne drevet af 
et ønske om at være fagligt ajour og bidrage til 
vækst ved at skabe en sund og konkurrencedyg-
tig økonomi i virksomhederne. Dét er den fælles 
platform, som samarbejdet med CA hviler på”,  
fremhæver Charlotte Jepsen og fortsætter: “Jeg 
ser også nogle spændende perspektiver i, at revi-
sorernes samarbejdspartnere ude i virksomhe-
derne får adgang til en del af den faglighed, som 
vi tilbyder i foreningen – og ikke mindst mulig-
hed for at møde foreningens medlemmer”. 

Velkommen til de økonomiprofessionelle
Begrebet økonomiprofessionelle dækker en 
stor og bred skare af økonomifolk, som ek-
sempelvis CFO’s, økonomi- og finansdirek-
tører samt regnskabs- og økonomichefer. “Vi 
har allerede økonomiprofessionelle blandt 
vores medlemmer, og vi vil gerne favne denne 

De økonomiprofessionelle er 
ligesom revisorerne drevet af et 
ønske om at være fagligt ajour og 
bidrage til vækst ved at skabe en 
sund og konkurrencedygtig økonomi 
i virksomhederne. Dét er den fælles 
platform, som samarbejdet med
CA hviler på. 
Charlotte Jepsen 
adm. direktør, FSR - danske revisorer  

FLERE MEDLEMSFORDELE FOR DIG

Samarbejdet med CA a-kasse giver en række fordele til medlemmer af FSR  
– danske revisorer. Få overblik her!

Som medlem af FSR – danske revisorer får du gratis adgang til en række arrangementer, der kan give dig 
inspiration til dit daglige arbejde og din fremtidige karriere. 
 
Den inspiration vil du også opleve i medlemsbladet SIGNATUR, hvor CA fremadrettet vil bidrage med 
korte input og artikler.

Som medlem af FSR – danske revisorer giver det nye samarbejde dig:
•  Gratis adgang til gå-hjem-møder om eksempelvis kundeservice, personlig udvikling, netværk og 

timemanagement
•  Gratis adgang til særlige kurser, eksempelvis aktuelle kurser i præsentationsteknik  

og stresshåndtering. 

Hvad får CA’s medlemmer ud af samarbejdet?
CA’s medlemmer får adgang til at købe en faglig fordelspakke, der består af:
•  Adgang til efteruddannelseskurser til medlemspris
•  Adgang til en faglig artikelserie (vælg mellem regnskab, revision eller skat) 
•  Korte, målrettede faglige kurser 
•  Abonnement på magasinet SIGNATUR, der giver inspiration og faglig indsigt  

inden for eksempelvis regnskab, skat og finansiering

Læs mere om de nye fordele her: www.fsr.dk/nyefordele
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gruppe i foreningen og står klar med specifikke 
medlemstilbud og en særlig fordelspakke, som 
er skræddersyet til netop de økonomiprofessio-
nelle”, påpeger Charlotte Jepsen, som derfor 
finder det helt naturligt at byde denne gruppe 
velkommen: “En del af CA’s medlemmer har 
på et eller andet tidspunkt i deres karriere væ-
ret i eller knyttet til revisorbranchen. Enten som 
elev, studerende, revisor eller partner. Nogle har 
forladt branchen for at hellige sig en karriere 
som økonomiprofessionel, men de er forblevet i 
FSR – danske revisorer. Andre har forladt både 
branchen og foreningen. Som førende interes-
seorganisation, når det gælder revision, regn-
skab og skat, vil vi gerne være noget for dem alle. 
Foreningen vil gennem målrettede og relevante 
medlemsydelser være det naturlige samlings-
punkt for alle med interesse for vores faglige 
kerneområder og andre erhvervsøkonomiske 
discipliner. Vores ambition er at være relevant i 
dagligdagen hos revisorer og økonomiprofessio-
nelle, som arbejder med disse discipliner. Vores 
unikke position består i det faglige fundament, 
som udgøres af vores kompetente medarbejdere 
og foreningens faglige udvalg, hvor man finder 
den ypperste ekspertise i branchen”.

Adgang til karriererådgivning og coaching
Når det er sagt, giver det nye samarbejde også 
nogle store fordele og muligheder for forenin-
gens øvrige medlemmer. CA er andet og mere 
end en A-kasse, og dette vil kunne komme FSR 
– danske revisorers medlemmer til gode. CA 
har specialiseret sig i karriererådgivning, kom-
petenceudvikling, ledelse og coaching. Det 
giver nogle muligheder for selvstændige for-
løb for de revisorer, som ønsker at have fokus 
på disse områder. CA holder gå-hjem-møder 
og tilbyder kurser, som er yderst relevante for 
godkendte revisorer. Flere er gratis for FSR – 

danske revisorers medlemmer. “CA dækker 
nogle områder inden for karriereådgivning, coa-
ching og strategi - tilbud som vi i FSR – danske 
revisorer ikke har på paletten. Jeg er glad for, at 
vores medlemmer nu på fordelagtige vilkår - og 
i en række tilfælde gratis - kan modtage disse til-
bud”,  afslutter Charlotte Jepsen.

CA: Det faglige fællesskab ligger lige for
Direktør Christian Sørbye Friis, CA, ser også 
store muligheder i det nye samarbejde. “Vi øn-
sker et langvarigt og solidt samarbejde og glæ-
der os over at kunne tilbyde vores medlemmer 
adgang til en række nye faglige fordele”.  

Centralt i samarbejdet er, at medlemmerne i 
de to foreninger kan få adgang til kurser i den 
anden forening med rabat. Derved udnyttes 
den specialisering, som FSR – danske revisorer 
og CA har opbygget i deres respektive organi-
sationer. “Vi gennemfører gå-hjem-møder og 
kurser, som dækker alt fra håndtering af stress, 
præsentationsteknik, kundehåndtering og for-
handlingsteknik”, fortæller Christian Sørbye 
Friis og afslutter: “CA er andet og mere end en a-
kasse for højtuddannede. Vi er karrierepartner 
gennem hele arbejdslivet for vores medlemmer, 
som kan få karriererådgivning, udvikling og 
faglige input, når de har behov for det – uanset 
om de er ledige eller i arbejde. Jeg er overbevist 
om, at medlemmer af FSR – danske revisorer vil 
finde dette interessant”. •

CA er andet og mere end en 
a-kasse for højtuddannede. Vi 
er også specialiseret inden for 
karriererådgivning, ledelse og 
coaching. Jeg er overbevist om, 
at medlemmer af FSR – danske 
revisorer vil finde dette interessant 
Christian Sørbye Friis
formand, CA 

SUCCES TIL JOBSAMTALEN 

Tekst/ Maja Schou Kristiansen, FSR Aarhus Aud-udvalg

Den 12. februar 2014 arrangerede FSR – danske revisorers aud-udvalg i Aarhus i samar-
bejde med CA a-kasse et kursus, der havde til formål at klæde en stor skare aud-stude-
rende bedre på til jobsamtalen. Eventen fandt sted på handelshøjskolen i Aarhus, som  
i dag hedder School of Business and Social Sciences, BSS. Oplægsholdere var Trine Lund-
gaard, som er karrierekonsulent hos CA a-kasse og Peter Lyager, som er HR chef hos PwC. 

De cirka 30 deltagere blev budt velkommen med en goodiebag fra CA a-kasse, hvorefter 
alle var klar til en lærerig eftermiddag. Der blev på det tre timer lange kursus lagt vægt  
på den generelle tilgang til en jobsamtale med supplement fra mere virksomhedsnære  
situationer. Forskellige elementer blev undervejs berørt, hvor selve processen ved en  
jobsamtale – både før, under og efter – samt den personlige fremtoning, var fremhævet. 

Kursets budskab stod klart; en jobsamtale er mere end blot en samtale, og der findes  
ikke en endegyldig løsning på den perfekte jobsamtale. Der er dog nogle retningslinjer, 
der kan lede vej, hvor refleksion generelt er alfa og omega. Kurset blev afsluttet med  
fastelavnsboller og en uformel snak med oplægsholderne. Herefter var det muligt for  
de interesserede at få taget et billede til sit CV af en professionel fotograf.
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SKAT KAN GÅ SEKS ÅR 
TILBAGE I FIRMABILSAGER 

DER HVILER EN TUNG BEVISBYRDE PÅ 
HOVEDAKTIONÆRER I BLANDT AN-
DET FIRMABILSAGER. BLOT EN ENKELT 
PRIVAT TUR I EN GULPLADEBIL KAN 
FØRE TIL FIRMABILBESKATNING HELE 
SEKS ÅR TILBAGE I TID.

I skatteforvaltningsloven er der fastsat reg-
ler for, hvor mange år tilbage i tid SKAT kan 
ændre en skatteansættelse. Disse regler til-
siger, at SKAT ikke kan varsle en ændring 
senere end den 1. maj i det fjerde år efter 
indkomstårets udløb.

I øjeblikket kan SKAT således ikke gå  
længere tilbage end til indkomståret 2010.  
Og dette år forældes den 1. maj 2014, hvor-
efter SKAT ikke kan gå længere tilbage end 
til indkomståret 2011.

Der gælder imidlertid en undtagelse i for-
hold til sager om såkaldte “kontrollerede 
transaktioner”. I sådanne sager kan SKAT i 
øjeblikket gå tilbage til indkomståret 2008, 
idet ligningsfristen i sager herom er forlæn-
get med to år.

Begrebet “kontrollerede transaktioner” om-
fattede oprindeligt kun koncerninterne 
transaktioner på tværs af landegrænser 

(transfer pricing). I 2005 blev reglerne 
imidlertid udvidet til også at omfatte in-
denlandske transaktioner, herunder også 
transaktioner mellem personer og sel-
skaber. Dog kun personer med bestem-
mende indflydelse over sådanne. Altså 
hovedaktionærer.

Det har efterfølgende været omtvistet, 
hvorvidt også forhold, der knytter sig til 
hovedaktionærens ansættelse i selskabet – 
herunder firmabilordninger – kan anses  
for en “kontrolleret transaktion“.
 
Kort før jul fastslog Østre og Vestre Lands-
retter samstemmende, at dette er tilfældet. 
Se SKM2013.888.VLR og SKM2013.889.ØLR 

Retsstillingen er nu den, at SKAT i dag kan 
varsle en firmabilbeskatning tilbage til ind-
komståret 2008. ·

/ FAGLIGE UDKLIP
SKAT STEEN MØRUP, SENIORSKATTEKONSULENT, CAND.JUR.,  BDO

FAGLIGT NYT INDEN FOR REVISION, SKAT, 
REGNSKAB OG ØKONOMISK RÅDGIVNING
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Tekst / Lars Rhod Søndergaard, statsautorise-
ret revisor, KPMG Financial Services

Folketinget vedtog den 21. maj 2013 en  
ændring af lov om finansiel virksomhed, der 
medfører, at underskrivende revisorer i kredi-
tinstitutter og forsikringsvirksomheder frem-
adrettet skal certificeres af Finanstilsynet til 
den type af virksomhed, som den pågældende 
skal revidere. De omfattende finansielle virk-
somheder er pengeinstitutter, realkreditinsti-
tutter, forsikringsselskaber samt tværgående 
pensionskasser. 

Der indføres to forskellige certificeringsord-
ninger for henholdsvis penge- og realkredit-
institutter samt forsikringsselskaber og tvær-
gående pensionskasser. Såfremt en revisor 
påtegner årsrapporter inden for begge virk-
somhedstyper, skal den pågældende opnå cer-
tificering til begge typer finansiel virksomhed.
Baggrund

Årsagen til, at det fra politisk side er beslut-
tet at indføre et krav om certificering af un-
derskrivende revisorer i finansielle virksom-
heder, må i væsentligste omfang vurderes  
at være afledt af den seneste del af den finan-
sielle krise. Især vurderes det, at Erhvervssty-
relsens undersøgelse i foråret 2013 af revi-
sionen af Tønder Banks årsregnskab for 2011 
har haft væsentlig indflydelse på indførelsen 
af de nye certificeringsregler.

Erhvervsstyrelsen undersøgte i foråret 2013  
revisionen af Tønder Banks årsregnskab for 
2011 og fandt, at revisor har udvist grundlæg-
gende mangel på kritisk sans og ikke har haft 
grundlag for at afgive en blank revisionspå-
tegning. Heraf fremgik det blandt andet, at det 
var en skærpende omstændighed, at revisor 
systematisk havde undladt at dokumentere en 
kritisk revision og afgav en blank revisionspå-
tegning i en tid, hvor der er store problemer 
i pengeinstitutsektoren og generelt fokus på 
pengeinstitutternes økonomi og soliditet. 
Baggrunden for de nye certificeringsregler er 

ifølge Finanstilsynet at sikre en høj kvalitet 
i revisionen af de finansielle virksomheder 
med henblik på at medvirke til at opret-
holde tilliden til den finansielle sektor.

Betingelser for opnåelse og opretholdelse af 
certificering
De nærmere krav til certificering og efterud-
dannelse er fastlagt af Finanstilsynet i hen-
holdsvis bekendt-gørelse nr. 1379 af 10. de-
cember 2013 om Finanstilsynets certificering 
af statsautoriserede revisorer og bekendt-
gørelse nr. 1406 af 11. december 2013 om 
obligatorisk efteruddannelse af godkendte 
revisorer.

De indførte regler om certificering inde- 
bærer i hovedtræk:
• Krav om et fastsat antal timers erfaring 

med revision og rådgivning af finansielle 
virksomheder, hvoraf en andel af timerne 
skal vedrøre revision af den pågældende 
type af finansiel virksomhed

•  Krav om et fastsat antal timers efterud-

CERTIFICERING AF REVISORER I 
KREDITINSTITUTTER OG  
FORSIKRINGSVIRKSOMHER
Fra og med den 1. januar 2014 stilles der krav om,  
at underskrivende revisorer i kreditinstitutter og  
forsikringsvirksomheder skal være certificeret  
af Finanstilsynet.
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Lars Rhod Søndergaard er partner og statsautoriseret revisor i KPMG statsautoriseret revisionspartnerselskab, 
leder af KPMG Financial Services og formand for det Finansielle Udvalg (FINU) under FSR – danske revisorer.
Lars kan kontaktes på lsoendergaard@kpmg.dk

dannelse inden for emner i relation til  
finansielle virksomheder

• Finanstilsynets mulighed for at fratage en 
certificering, såfremt Finanstilsynet finder, 
at en revisor ikke forventes at varetage 
hvervet på betryggende vis som følge af  
en verserende eller afgjort sag ved Revisor-
nævnet eller revisors adfærd i øvrigt.

Erfaringskrav
For at opnå certificering skal den under-
skrivende revisor ansøge Finanstilsynet om 
at blive certificeret. Det revisionsfirma, som 
vælges af generalforsamlingen som revi-
sor for et kreditinstitut eller en forsikrings-
virksomhed, skal tilsikre, at der i forbindelse 
med valget udpeges én eller flere certifice-
rede revisorer til at påtegne årsrapporten. 
Såfremt en revisor modtager personligt  
valg, skal denne være certificeret på 
generalforsamlingstidspunktet.

Revisor skal for at opnå Finanstilsynets cer-
tificering kunne dokumentere, at denne har 
beskæftiget sig med ydelser til finansielle 
virksomheder i mindst 1.500 timer inden for 
de seneste fem år, hvoraf mindst 1.000 timer 
skal vedrøre revisionsydelser til den type 
virksomhed, revisoren ønsker at blive certi-
ficeret til. Timerne skal være udført efter be-
stået eksamen som statsautoriseret revisor.
De pågældende timer med revisionsydelser 
skal desuden være opnået hos mindst tre 
virksomheder af den type, revisoren ønsker 
at blive certificeret til. Heraf skal mindst 50 
procent desuden være udført enten som  
underskrivende revisor eller som leder af et  
revisionsteam. Som leder af et revisionsteam 
indgår de statsautoriserede revisorer, der 
udfører ledelsesfunktioner over for et revi-
sionsteam i samarbejde med den/de under-
skrivende revisor(er).

For at sikre, at der kan certificeres et tilstræk-
keligt antal revisorer, vil der være en treårig 
indfasning. For at opnå certificering til at  

påtegne årsrapporter for 2014 vil kravene  
således kun udgøre 40 procent af de fastsatte 
timekrav, hvorved revisor skal kunne doku-
mentere, at denne har beskæftiget sig med 
ydelser til finansielle virksomheder i mindst 
600 timer inden for de seneste fem år, hvoraf 
400 timer skal vedrøre revisionsydelser. 
For 2015 og 2016 udgør kravene henholds-
vis 60 procent og 80 procent af det fastsatte 
timekrav.

Ønsker en revisor at opnå certificering til 
begge virksomhedstyper, skal denne kunne 
dokumentere at have udført 1.000 timer 
inden for en periode på fem år med revisi-
onsydelser til virksomheder inden for hver 
type, som denne ansøger certificering til. 
Indfasningsreglerne fungerer efter samme 
principper, såfremt der ansøges til begge 
virksomhedstyper.

Efteruddannelse
I tilknytning til de fastsatte timekrav ind-
føres udvidede efteruddannelseskrav. Der 
stilles krav om, at underskrivende revisorer 
skal gennemføre en efteruddannelse på mi-
nimum 60 timer inden for en række givne 
branchespecifikke emner over en treårig pe-
riode i tillæg til de eksisterende efteruddan-
nelseskrav, der gælder for statsautoriserede 
revisorer. Således vil det samlede efterud-
dannelseskrav for revisorer, der er certifice-
ret til at revidere kreditinstitutter eller for-
sikringsvirksomheder, udgøre mindst 180 
timer over en treårig periode. For revisorer, 
der ønsker certificering til begge virksom-
hedstyper, udgør det samlede efteruddan-
nelseskrav mindst 210 timer, idet 30 af de 
supplerende efteruddannelsestimer skal 
have en mere generel karakter, såsom ind-
holdet af lov om finansiel virksomhed  
og revisionsbekendtgørelsen.

Tilsyn
For at kunne opretholde certificering skal  
revisor på ethvert tidspunkt fortsat kunne  

opfylde kravene til debiterbare timer og  
udførte revisionsydelser inden for de seneste 
fem år samt efteruddannelseskravet. 

En opnået certificering vil være gældende, 
indtil den pågældende revisor meddeler  
Finanstilsynet, at vedkommende ikke læn-
gere ønsker at være certificeret, eller certifi-
ceringen fratages af Finanstilsynet.

Finanstilsynet vil derfor løbende føre tilsyn 
med, at revisor opfylder betingelserne for 
opretholdelse af sin certificering. Som en  
del af dette tilsyn vil blandt andet indgå, 
hvorvidt en revisor har haft en sag ved  
Revisornævnet, er blevet pålagt strafansvar 
for overtrædelse af relevant lovgivning eller 
i øvrigt har udvist en adfærd, der giver grund 
til at antage, at revisor ikke vil varetage hver-
vet på betryggende vis. 

Finanstilsynet kan således, begrundet i  
hensynet til opretholdelse af tilliden til den 
finansielle sektor, fratage en revisor dennes 
certificering. Dette kan Finanstilsynet gøre, 
såfremt revisor ikke kan dokumentere over-
holdelse af kriterierne for certificering. Her-
udover kan dette gøres, hvis revisor indbrin-
ges for Revisornævnet eller er pålagt straf for 
overtrædelse af sine pligter i henhold til  
revisorlovgivningen, straffelovgivningen  
eller den finansielle lovgivning, og Finans- 
tilsynet vurderer, at der er grund til at an-
tage, at revisor ikke vil varetage sit erhverv 
på betryggende vis, eller såfremt revisor  
udviser eller har udvist adfærd, hvor der  
er grund til at antage, at denne ikke vil  
varetage hvervet på forsvarlig måde.

En revisor, som har opnået certificering, 
har således pligt til uden ugrundet ophold 
at meddele Finanstilsynet, hvis han eller 
hun bliver indbragt eller får en kendelse 
fra Revisornævnet, pålægges strafansvar for 
overtrædelse af straffeloven, den finansielle 
lovgivning eller anden relevant lovgivning. 

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

 INSPI   / SIGNATUR #1   / S. 29   ARTIKEL 
Certificering af revisorer



Herudover har revisor pligt til at meddele 
Finanstilsynet, såfremt denne ikke længere 
opfylder betingelserne om antal debiterbare 
timer eller efteruddannelseskravet.

Branchemæssige overvejelser
Det må forventes, at de kommende regler 
vil medføre en yderligere specialisering af 
revisorer i finansielle virksomheder, særligt 
som følge af de nye erfaringskrav og øgede 
efteruddannelseskrav. For at kunne opfylde 
de fastsatte erfaringskrav og efteruddannel-
seskrav vil det derfor i visse tilfælde kræve, at 
de revisorer, som ønsker certificering, mere 
målrettet skal anvende deres tid på revision 
af finansielle virksomheder og skal opnå en 
kritisk masse for at kunne opnå det krævede 
antal debiterbare timer.

Revisionen af finansielle virksomheder er 
sædvanligvis organiseret med henblik på 
at opfylde lovgivningens krav til kvalitet og 
omkostningseffektivitet. Det er således, som 
ved øvrige revisionsopgaver, den underskri-
vende revisors opgave at styre og kvalitets-
sikre det revisionsarbejde, der udføres af 
medarbejdere og specialister med den rette 
erfaring og specialistviden. Denne organise-
ring med revisormedarbejdere med relevant 
erfaring og særligt uddannede specialister, 
som for eksempel aktuarer og specialister 
inden for solvens, risikostyring, it-sikkerhed, 
skat, værdiansættelse og regnskabsmæssige 
forhold er særligt nødvendig for at kunne 
opretholde tilstrækkelig kvalitet og omkost-
ningseffektivitet i revisionsarbejdet, hvorfor 
en stor del af arbejdet ikke udføres af under-
skrivende revisor, men under dennes styring 
og kvalitetssikring. Herudover anvendes  
ved revision af finansielle virksomheder, i 
væsentligt omfang, arbejde udført af interne 
revisionsfunktioner, hvilket reducerer tids-
forbruget for de underskrivende revisorer.
På baggrund af de indførte krav må det der-
for formodes, at kun få revisorer i Danmark 

i praksis vil kunne opfylde de fastsatte krav, 
særligt efter indfasningens udløb. 

De indførte certificeringskrav vil derfor for-
venteligt medføre, at nogle revisionsfirmaer, 
som følge af de skærpede krav, vil fravælge 
forretningsområdet, mens andre revisions-
firmaer vil fokusere endnu mere herpå, idet 
kritisk masse vil være nødvendig for det 
enkelte revisionsfirma fremadrettet. FSR – 
danske revisorer har endvidere bemærket 
i sit høringssvar, at reglerne må forventes 
at få negative konsekvenser for effektivite-
ten i revisionen af de omfattede finansielle 
virksomheder. 

Afslutning
Det vurderes ikke at være en optimal løs-
ning, at grundlaget for certificering overve-
jende er et kvantitativt krav om et vist antal 
debiterbare timer, idet kravet ikke nødven-
digvis sikrer de mest kvalificerede revisorer. 
Endvidere vil kravet alt andet lige reducere 
effektiviteten i gennemførelsen af revisionen 
af de omfattede virksomheder. 

Certificeringen burde i stedet i højere grad 
baseres på en kvalitativ vurdering. Det vil 
derfor være hensigts-mæssigt, at Finanstil-
synet i praksis vil benytte muligheden for 
at tildele certificering "på andet relevant 
grundlag" (dispensation) til at muliggøre  
certificering af velkvalificerede erfarne  
revisorer baseret på en kvalitativ vurdering, 
således at ikke-værdiskabende suboptime-
ring i tilrettelæggelsen og udførelsen af  
revisionsopgaverne undgås. 

FSR og andre organisationer har påpeget, 
at reglerne om fratagelse af en certificering 
indeholder visse retssikkerhedsmæssige 
problemer, idet Finanstilsynet kan fratage 
certificeringer uden forudgående prøvelse 
ved en uvildig instans. Finanstilsynet har 
valgt at fastholde reglerne om fratagelse af 

certificering på baggrund af et hensyn om at 
kunne opretholde tilliden til den finansielle 
sektor. Det må dog formodes, at fratagelse 
af en certificering alene på baggrund af en 
indbringelse for Revisornævnet eller andre 
former for formodninger i praksis vil være 
begrænset. •

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

S. 30 /   SIGNATUR #1 /   INSPI ARTIKEL 
Certificering af revisorer



FRADRAG FOR RENTER  
AF PRIVAT GÆLD – 
INDBERETNING  
TIL SKAT 

EGEN INDTASTNING AF FRADRAG 
FOR RENTER AF PRIVAT GÆLD OG FOR 
BETALTE UNDERHOLDS- OG BØRNE-
BIDRAG BLIVER FREMOVER KUN MU-
LIGT, HVIS DU INDBERETTER TIL SKAT, 
HVEM DER HAR MODTAGET PENGENE.

Selvangivelsesproceduren for lønmod-
tagere er gennem årene blevet forenklet 
derved, at arbejdsgivere, banker, realkre-
ditinstitutter, pensionsselskaber og mange 
andre er blevet pålagt at indberette for-
skellige oplysninger til SKAT, som derfor 
kan fortrykke langt de fleste af tallene på 
årsopgørelsen.

Der findes stadig forhold, som SKAT ikke 
ved besked om, og som skatteyderne derfor 
selv skal selvangive via TastSelv. Det gælder 
blandt andet renter af privat gæld samt  
underholds- og børnebidrag.

Mens betalerne af sådanne beløb normalt 
har været flinke til at huske deres fradrag, 
så er det fornemmelsen hos SKAT, at det 
har knebet mere med hukommelsen hos 
modtagerne.

I 2009 vedtog Folketinget derfor en lov om, 
at de, der betaler kun kan få fradrag for de 
betalte renter og bidrag, hvis de giver SKAT 
oplysning om personnummeret på modta-
geren. Det har imidlertid taget en rum tid 
at få teknikken til indberetningen på plads. 
Loven har derfor først fået virkning for ind-
komstår, der begyndte den 1. januar 2013 
eller senere.

Indberetning for indkomståret 2013 kan 
ske fra og med mandag den 10. marts 2014, 
hvor selvangivelsen frigives. I praksis kom-
mer indberetningen af personnummeret 
på modtageren til at ske ved, at der på Tast-
Selv åbner sig et selvstændigt modul hertil, 
når fradraget skal indtastes.

Indberetningspligten gælder som nævnt 
dels renter af privat gæld og dels betalte  
underholds- og børnebidrag.

Privat gæld omfatter i første række de så-
kaldte familielån, men omfatter dog også 
gæld til personer uden for den nærmeste 
familie. Der skal ikke ske indberetning,  
hvis det er aftalt, at lånet skal være rentefrit.

Se mere på www.bdo.dk for nyheder  
og elektronisk tilmelding til nyheder. ·

/ FAGLIGE UDKLIP
SKAT STEEN MØRUP, SENIORSKATTEKONSULENT, CAND.JUR.,  BDO
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OVERSKRIFT 

1. ÅRSRAPPORTEN KAN AFLÆGGES  
PÅ ENGELSK

Folketinget vedtog den 3. december 2013 
en lovændring, der gør det muligt for dan-
ske virksomheder at aflægge årsrapport 
udelukkende på engelsk. 

Efter de nye regler kan generalforsamlin-
gen i et kapitalselskab med simpelt flertal 
beslutte, at årsrapporten udarbejdes og af-
lægges på engelsk. Beslutningen herom skal 
optages i selskabets vedtægter.

Ændringen har til formål at lette de  
administrative byrder ved regnskabsaf-
læggelse, ligesom reglerne kan være med 
til at gøre Danmark til et mere attraktivt 
investeringsland. 

Virksomheder omfattet af regnskabsklas-
serne B, C og D kan således nu nøjes med at 
udarbejde årsrapporten på engelsk i mod-
sætning til tidligere, hvor kravet om en års-
rapport på dansk ikke kunne fraviges.

Baggrunden for lovændringen er en anbefa-
ling fra Virksomhedsforum for enklere reg-
ler, der er nedsat af regeringen, og som i pe-
rioden 2012-2015 fungerer som rådgivende 
organ for regeringens arbejde med at gøre 
det enklere at drive virksomhed i Danmark. 

Ændringerne trådte i kraft per 1. januar 
2014.

Det vedtagne lovforslag kan i sin helhed 
findes på Folketingets hjemmeside  
www.ft.dk.

2. NU KAN DER STIFTES 
IVÆRKSÆTTERSELSKABER

Siden den 1. januar 2014 har det været  
muligt at stifte et såkaldt iværksættersel-
skab (IVS). Et iværksætterselskab er en sær-
lig type anpartsselskab og omfattes derfor 
af de gældende regler for anpartsselskaber, 
medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i 
lovgivningen.

Formålet med de nye regler om iværksæt-
terselskaber er at gøre det lettere og mere 
fleksibelt at stifte et kapitalselskab. Dette 
har særligt betydning for iværksættere,  
der herved får større mulighed for at starte 
virksomhed inden for de selskabsretlige 
rammer med begrænset hæftelse og sel-
skabslovens materielle regulering.

Et iværksætterselskab kan stiftes med en 
selskabskapital på mellem 1 - 49.999 kro-
ner, men pålægges at henlægge mindst 25 
procent af et eventuelt overskud til opbyg-
ning af selskabets kapitalgrundlag, indtil 
det udgør 50.000 kroner. 

Et iværksætterselskab kan desuden ikke 
udlodde udbytte, før selskabskapitalen og 
reserven til opbygning af selskabets kapi-
talgrundlag samlet udgør mindst 50.000 
kroner.

Det er muligt at omregistrere et iværksæt-
terselskab til et anpartsselskab eller et  
aktieselskab, hvis minimumskapitalen i  
et anpartsselskab/aktieselskab er til stede 
på omdannelsestidspunktet.

Læs mere på www.erhvervsstyrelsen.dk.

3. 3. ÆNDRING AF REGLERNE OM  
REDEGØRELSE FOR SAMFUNDS- 
ANSVAR I ÅRSRAPPORTEN 

Folketinget vedtog den 3. december 2013 
en ændring af kravet om udarbejdelse af  
redegørelser for samfundsansvar (CSR).  
Efter de nye regler kan virksomheder, der 
i forvejen rapporterer efter internationale 
retningslinjer eller standarder, undlade at 
udarbejde en selvstændig redegørelse i for-
bindelse med udarbejdelse af årsrapporten.

Lovændringen bemyndiger Erhvervssty-
relsen til at fastsætte nærmere regler for, 
hvilke standarder der anses for at opfylde 
oplysningskravene i årsregnskabsloven.  
I første omgang vil reglerne omfatte de  
anerkendte rapporteringsstandarder fra FN 

/ FAGLIGE UDKLIP
JURA THOMAS GJØL-TRØNNING, PARTNER, BECH-BRUUN
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Global Compact, Principles for Responsible 
Investment samt Global Reporting Initia-
tive (GRI), hvilket er en udvidelse i forhold til 
tidligere, hvor GRI ikke var betragtet som en 
anerkendt rapporteringsform.

Med lovændringen er der lagt op til, at  
Erhvervsstyrelsen løbende vil kunne opda-
tere listen over internationale rapporterings-
standarder i takt med, at nye anerkendelses-
værdige rapporteringsformer udvikles. 

Efter reglerne i årsregnskabslovens § 99a, 
der finder anvendelse for visse såkaldte store 
virksomheder, skal ledelsesberetningen i 
årsrapporten suppleres med en redegørelse 
for samfundsansvar, hvorved forstås, at  
virksomheder frivilligt integrerer hensyn til 
blandt andet menneskerettigheder, sociale 
forhold, miljø- og klimamæssige forhold 
samt bekæmpelse af korruption i deres  
forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Ændringerne trådte i kraft per 1. januar 
2014.

Læs det vedtagne lovforslag på www.ft.dk. •
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Tekst / Sarah Isabel Weble, cand.merc.aud., 
Ernst & Young P/S og Rune Weble, cand.oecon., 
cand.merc.aud., BioMar Group A/S

Indledning
Finanskrisen har betydet store ændringer i 
virksomhedernes økonomiske realitet. Der  
var været et enormt pres på både top- og 
bundlinje igennem flere år i de fleste selska-
ber. Helt modsat den tid, som lå forud. Med et 
sådant paradigmeskifte skal revisor være op-
mærksom på, hvorledes den elastik, som fore-
findes i regnskabsreguleringen, nu pludselig 
udnyttes væsentligt anderledes, end det har 
været tilfældet tidligere. Bliver selskabsledelser 
tilbøjelige til enten at ’pynte’ på de økonomi-
ske resultater eller i stedet at præsentere eks-
traordinært store tab med finanskrisen som 
dække? Nærværende artikel behandler netop 
dette økonomiske paradigmeskifte, som har 
fundet sted med finanskrisens indtræden. 

• Er det muligt at påvise brugen af resultat-
styring gennem regnskabets diskretionære 

(også kaldet styrbare) periodiseringsposter? 
Eller er der tale om, at alle periodiseringer 
kan begrundes udelukkende i selskabets  
forhold (ingen brug af resultatstyring)? 

• Kan der afsløres forskel på retning og 
omfang af resultatstyring før og under 
finanskrisen? 

• Påvises den aktive styring af resultatet; 
hvilke faktorer kan så forklare denne? 

For revisors virke kan nedenstående resultater 
give vejledning i, hvilke incitamenter denne 
bør være opmærksom på i forbindelse med  
revision i krisetider for at mindske risikoen  
for uopdaget resultatstyring i de fremtidige  
offentliggjorte regnskaber.

Undersøgelsens resultater
Påvisning af resultatstyring i perioden 
2006-2011
På baggrund af 2.884 europæiske IFRS-selska-
bers årsregnskaber fra perioden 2006-2011 
påviser undersøgelsen et i relation til selska-
bernes aktivitetsniveau uforholdsmæssigt højt 
niveau af indkomstforøgende styrbare periodi-
seringer svarende til i gennemsnit 10 procent 

af det foregående års aktivmasse. Dette bety-
der, at selskaberne for eksempel har foretaget 
færre af- og nedskrivninger end forventet ud 
fra regnskabets øvrige poster. 

Når henses til udviklingen i materielle anlægs-
aktiver i perioden 2006-2011 ville forventnin-
gen være et fald i denne regnskabspost efter 
finanskrisens indtræden, det vil sige fra 2008 
eller 2009, idet nyinvesteringer formentlig  
falder, og fordi der højst sandsynligt bør af- og 
nedskrives mere på eksisterende anlægsakti-
ver1. Gennemsnitligt ses dog en stigning hvert 
år fra 2006. Denne overraskende udvikling er 
med til at underbygge ovenstående påvisning 
af resultatstyring, idet omfanget af af- og ned-
skrivninger formentlig holdes kunstigt lavt via 
undladte af- og nedskrivninger i det nødven-
dige omfang. En anden plausibel forklaring 
kunne dog være øgede investeringer i maski-
ner med henblik på at øge efficiensen, hvilke 
desuden har været fordelagtige som følge af 
det faldende renteniveau.

Faldende resultatforøgende resultatstyring
En opdeling af ovennævnte periode i hen-

FINANSKRISETID OG 
REGNSKABSMÆSSIGE SKØN
Bliver selskabsledelser tilbøjelige til enten at ’pynte’ 
på de økonomiske resultater eller i stedet at præsen-
tere ekstraordinært store tab med finanskrisen som
dække? Nærværende artikel behandler netop dette 
økonomiske paradigmeskifte, som har fundet sted 
med finanskrisens indtræden.
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Sarah Isabel Weble er cand.merc.aud og arbejder til dagligt som revisor i Ernst & Young. 
Rune Weble er uddannet cand.oecon og cand.merc.aud og arbejder til dagligt som  
International Financial Controller i BioMar Group A/S

holdsvis før (2006-2007) og under (2008-
2011) finanskrisen viser, at omfanget af de 
såkaldte styrbare periodiseringer, der ikke 
kan forklares ved selskabernes øvrige øko-
nomiske forhold, er markant mindre efter 
finanskrisens indtræden i 2008. I perioden 
2006-2007 ses et gennemsnit for disse perio-
diseringer på 15 procent af de foregående års 
totale aktiver. Dette høje niveau i opgangsti-
der er overraskende, da man kunne forvente, 
at selskaberne ville forsøge at opbygge re-
server i gode tider. Det tilsvarende gennem-
snit for perioden 2008-2011 er skrumpet 
til 3 procent af totale aktiver de foregående 
år. Den oplagte forventning opstillet forud 
for undersøgelsen er, at finanskrisens øgede 
pres på selskaberne kan have forstærket  
anvendelsen af resultatstyring i opadgående 
retning. De 3 procent viser ganske vist, at 
resultatstyring forekommer som resultat-
forøgende under finanskrisen, men overra-
skende er det til dels, at omfanget heraf er 
faldet med næsten en faktor fem sammenlig-
net med perioden før finanskrisen. Dette kan 
skyldes aktivers faldende værdier eller det 
øgede incitament til at foretage ’big bath’-
resultatstyring, hvor de dårlige tider udnyt-
tes til at udgiftsføre fremtidige omkostnin-
ger/opbygge hensættelser, eller at ældre, 
udskudte omkostninger resultatføres. Alt 
tyder dermed på, at regnskabs- og revisions-
standarderne har været bedre til at mindske 
omfanget af resultatstyring generelt set i kri-
seårene end i perioden umiddelbart op til 
disse. Alternativt har selskaber og revisorer 
haft større fokus på aktivernes værdi. 

Ledelsens incitamenter til resultatstyring
Bevæggrundene for ledelsen til at udøve  
resultatstyring kan være mange. Blandt de 
interessante incitamenter er eksempelvis 
bonusmodeller, jobsikkerhed for ledelsen, 
kapitalmarkedernes forventninger samt æn-
dringer i lovgivning vedrørende for eksempel 
regnskabsregulering, skatter og afgifter etce-
tera. I modsat retning til ledelsens tilskyn-
delse til resultatstyring trækker eksistensen af 

X1 - Dummy 2006

X2 - Dummy 2007

X3 - Dummy 2008 -

X4 - Dummy 2009

X5 - Dummy 2010

X6 - Gæld/egenkapital +

X7 - Ledelsesskift - -

X8 - Profit +/- 0.5 % af omsætning +

X9 - Negativ eller 0-profit - - -

X10 - Big 4 +/-

X11 - Log Markedsværdi - + +

X12 - Common law ?*

X13 - Salgsvækst - +

Forventede  
fortegn

+ = resultatforøgende resultatstyring
-  = resultatformindskende resultatstyring
*  = Hverken incitament til positiv eller negativ resultatstyring pga. 
regelbaseret regulering i 'common law'-lande

MODEL NAVN

Forklarende  
ledelsesincita-

menter  
2008-2011

Forklarende  
ledelsesincita-

menter  
2008-2011
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revisionsudvalg i selskabet, øget deltagertal i 
bestyrelserne, øget kvalitet i revisionen samt 
ejerstruktur med færre ejere og mindre spredt 
ejergruppe. I undersøgelsen er der dog lagt 
vægt på incitamenter, der er kvantitativt mål-
bare og tilgængelige i datagrundlaget. De otte 
udvalgte incitamenter samt årsvariable til kon-
trol for udsving mellem årene er præsenteret i 
figur 1 nedenfor.

Sammenfaldende for perioderne før og un-
der finanskrisen er, at et negativt resultat (X9) 
medfører resultatstyring i resultatdæmpende 
retning. Dermed er der tegn på, at en sådan si-
tuation er blevet udnyttet til at tage flere af- og 
nedskrivninger end nødvendigt uafhængigt af 
samfundsøkonomien. Dette er i tråd med for-
ventningen til ledelser om at tage yderligere 
omkostninger med i et resultat, der i forvejen 
udviser negativ profit. Endvidere konstate-
res det, at stigende selskabsstørrelse målt ved 
markedsværdi (X11) resulterer i indkomstfor-
øgende periodiseringer i hele perioden. En 
forklaring herpå kan være, at ved en stigende 
markedsværdi tyder alt på, at selskabet tjener 
penge, hvorved de har mindre behov for ned-
skrivninger, hensættelser til tab etcetera, hvil-
ket indebærer færre resultatdæmpende perio-
diseringer. Forventningen havde dog været et 
negativt fortegn, fordi der er politiske omkost-
ninger ved at være et stort selskab, som der kan 
være interesse for at modvirke. 

Incitamentet salgsvækst (X13) blev kun på-
vist signifikant i perioden før finanskrisen 
med resultatforøgende periodiseringer. En 
sådan sammenhæng kan forklares ved, at 
gode tider generelt i markedet betyder, at 
selskaberne får deres tilgodehavender på de-
bitorer ind hurtigere end under en krise. For-
ventningen var dog, at salgsvækst ville føre 
til resultatformindskende periodiseringer, 
fordi øget omsætning må forventes oftest at 
føre flere investeringer i produktionsapparat 
og flere bindinger i debitorer med sig – ele-
menter, der udgør resultatformindskende 
periodiseringer.

Selskaber med ledelsesskift (X7) har styret  
resultatet i mere negativ retning via periodi-
seringerne end selskaber, der ikke har oplevet 
ledelsesskift i periodens løb. Det er således ri-
meligt at antage, at ’big bath’-teorien har haft 
hold i virkeligheden i lavkonjunkturperioden. 
Det faktum, at variablen ikke er signifikant 
for 2006-2007, men er tydeligt signifikant for 
2008-2011 kan skyldes flere forskellige fakto-
rer. Sandsynligt er det, at ledere, der er fortsat 
som ledere efter konjunkturernes skiften til 
dårligere tider ikke er lige så gode til at ændre 
mindset i takt hermed og dermed overser et 
opstået nedskrivningsbehov på samme måde, 
som udefrakommende nye ledelser eventuelt 
gør2. Herudover er det ikke en selvfølge, at en 
god leder i opgangstider også vil være en god 
leder i nedgangstider. Resultatet er helt i over-
ensstemmelse med forventningen om, at nytil-
trådte ledelser rydder op efter gamle ledelser, 
og at de samtidig skaber sig selv et godt ud-
gangspunkt for fremtidige præstationer.

Det er desuden interessant at bemærke, at 
kontrolvariablen for året 2008 (X3) slår ud 
i undersøgelsen. Dette er en indikation af, 
at finanskrisens begyndelse giver et stort 
skift i selskabernes regnskabsrapportering; 
i dette tilfælde påvisende stærk indkomst-
dæmpende resultatstyring i året. Som for-
ventet er de øvrige år ikke med til at forklare 
resultatstyringen. 

Der er endvidere undersøgt for sammenhæn-
gen mellem resultatstyring og gældsratio (X6) 
for at se, om selskaber med høj gældsratio 
vil have tendens til at foretage indkomstfor-
øgende resultatstyring for at undgå going con-
cern-problematikker og forringede lånevilkår3. 
Dette kunne dog ikke påvises for perioden. 
Ligeledes konstateres der ikke at være sam-
menhæng mellem resultatstyring og profit af-
vigende fra nul med maksimalt ± 0,5 procent af 
årets omsætning (X8). Forventningen var ind-
ledningsvist, at ledelser kan være tilbøjelige til 
at justere et resultat opad for at undgå et fald 
eller negativt resultat, når resultatet ellers er 

omkring nul4. Der er i undersøgelsen ikke på-
vist forskel i omfanget af resultatstyring afhæn-
gigt af, om selskabet har valgt en revisor blandt 
de såkaldte Big 4 revisionsselskaber (X10). Man 
kunne have forventet, at Big 4 havde haft en 
dæmpende effekt (+/- afhængigt af retningen) 
på resultatstyring5 i forhold til øvrige revisorer, 
da disse på grund af erfaring med børsnote-
rede selskaber kunne forventes at have større 
kompetencer til at håndtere selskabernes brug 
af resultatstyring i de største europæiske sel-
skaber og desuden må forventes at værne om 
det verdensomspændende renommé.

Opsummering
Som følge af diverse regnskabsmæssige skøn 
og brugen af professionel dømmekraft er det 
inden for rammerne af IFRS-reguleringen og 
ISA’erne muligt at udøve resultatstyring. Dog 
har ovenstående undersøgelse vist, at omfan-
get af resultatstyring gennemsnitligt er mindre 
under finanskrisen, hvorfor det ikke kan kon-
kluderes, at regnskabs- og revisionsstandar-
derne på området er mindre tilstrækkelige i  
en krisetid end i øvrige perioder. Hvorvidt 
dette skyldes revisors skærpede årvågenhed 
under krisen forbliver dog uvist. For revisors 
daglige virke kan ovenstående give en vejled-
ning til, hvad denne bør have i baghovedet 
under finanskrisetider, da regnskabs- og revi-
sionsstandarder levner plads til mange skøn. 
Eksempelvis bør forholdene vedrørende de 
nævnte incitamenter tilskynde revisor til at 
være opmærksom på nytiltrådte ledelser,  
negative profitter samt selskaber med meget 
store markedsværdier. Selvom analysen er 
foretaget for IFRS-selskaber kan tankegangen 
dog også benyttes i mindre regi, da mange af 
incitamenterne forventes at være de samme 
for alle typer og størrelser af virksomheder. 

Analysen appellerer desuden til selvransagelse 
i revisorstanden. Har revisor godkendt for op-
timistiske regnskabsaflæggelser i årene op til 
finanskrisen? Lad det være en påmindelse om 
ikke at tillade resultatstyrede – indkomstfor-
øgende – offentliggjorte regnskaber, når situa-
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1  Jensen 2012, p. 9

2  Wilson 2011, pp. 209-212 

3   Bauwhede 2001, pp. 272-273 + Sommer 2002, p. 92

4  Wilson 2011, pp. 212-213 + Sommer 2002, p. 93

5   Wilson 2011, pp. 214-215 + Bauwhede 2001, pp. 164-164+271

NOTER

tioner med boomende økonomier atter ven-
der tilbage.

Generelt om undersøgelsen
Til grund for ovenstående resultater ligger  
observationer fra i alt 2.884 europæiske IFRS-
selskaber i perioden 2006 til 2011. Kriterierne 
for stikprøven var ud over geografi, at selska-
berne ikke var finansielle, og at de har oplyste 
værdier for omsætningsaktiver og -forpligtel-
ser, af- og nedskrivninger, omsætning og  
resultat før skat for alle de undersøgte år. Data 
stammer fra regnskabsdatabasen Orbis, mens 
SAS Enterprise Guide er anvendt til analytiske 
formål. Det store antal selskaber og den stati-
stiske tilgang er valgt for at øge robustheden  
og validiteten af resultaterne.

Metoden anvendt til beregning af styrbare 
periodiseringer (læs: resultatstyring) er den 
akademisk anerkendte modificerede Jones-
model, hvori fejlleddet af regressionen udgør 
de styrbare periodiseringer. Dette fejlled er 
efterfølgende anvendt som afhængig variabel 
i en egenudviklet incitamentsmodel. For yder-
ligere diskussion af incitamentsvariable samt 
anvendte hypoteser samt modeller henvises 
til forfatternes hovedopgave på cand.merc.
aud.-studiet med titlen “Finanskrisetid og regn-
skabsmæssige skøn for IFRS-selskaber i Europa 
– anvendelse af tilladt resultatstyring”. •
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Tekst / Kathrine Emanuel, Indirect VAT  
Manager i Ernst & Young.

Momskarruseller har medført svindel i milli-
onklassen, og bekæmpelsen heraf er derfor et 
højt prioriteret fokusområde for såvel natio-
nale myndigheder som på EU-retligt niveau, 
hvor medlemsstaterne i fællesskab søger at 
stoppe momskarrusellerne og dermed mind-
ske de store afgiftstab, som medlemsstaterne 
lider som følge heraf. Det seneste danske til-
tag til bekæmpelse af momskarruseller er  
indførelsen af omvendt betalingspligt i for-
bindelse med nærmere definerede inden-
landske salg af mobiltelefoner med videre.

Etableringen af det indre marked i starten 
af 1990’erne med den deraf følgende mang-
lende fysiske kontrol ved grænserne i EU 
samt etablerede mekanismer for den gene-
relle momsafregning ved nærmere define-

rede grænseoverskridende transaktioner  
har medført en mulighed for udnyttelse  
af momssystemet ved kombinationen af 
indenlandske momspligtige transaktio-
ner med visse momsfritagne EU-leverancer. 
Denne type udnyttelse af momsreglerne  
kategoriseres ofte som MTIC-svig  
(Missing Trader Intra-Community Fraud)  
eller momskarruselsvig.

Momskarruselsvig udnytter, at der ved  
grænseoverskridende transaktioner mellem 
momsregistrerede virksomheder i EU under 
nærmere fastsatte forudsætninger ikke be-
tales moms i sælgers etableringsland. Denne 
undtagelse til hovedreglen, der foreskriver, 
at det er leverandøren, der er forpligtet til at 
afregne salgsmoms af en given momspligtig 
transaktion, medfører, at momsafregnings-
pligten overføres til aftageren af den moms-
pligtige leverance. Aftageren er således an-
svarlig for at angive og afregne salgsmoms, 
ligesom det er køberen, der kan fradrage 

købsmomsen. Denne mekanisme går ofte 
under betegnelsen omvendt betalingspligt. 

Når en dansk momsregistreret virksomhed 
således køber varer fra eksempelvis en tysk 
momsregistreret virksomhed, udsteder den 
tyske sælger – såfremt forudsætningerne 
herfor er opfyldt – en faktura uden tysk 
moms til den danske køber. Den danske kø-
ber er herefter forpligtet til at be- og afregne 
dansk moms af den momspligtige erhver-
velse via sin danske momsangivelse. Denne 
omvendte betalingspligt er blandt andet 
indført for at lette den almindelige handel 
mellem momsregistrerede virksomheder i 
EU. Reglerne skal således sikre, at momsind-
tægter tilfalder den EU-medlemsstat, hvor 
det endelige forbrug finder sted, uden at det 
pågældende salg medfører en forpligtelse for 
sælger til at lade sig momsregistrere i dette 
land. Ulempen ved reglerne er imidlertid, 
at de medfører et brud i den traditionelle 
momskæde, hvorved moms pålægges enhver 

MOMSKARRUSELLER 
Momskarruselsvig er en “industri”  
i rivende udvikling, da aktørerne bag 
momskarruseller finder på flere former 
for systematisk svindel og udnyttelse  
af momslovens regler. 
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Kathrine Emanuel er uddannet cand.merc.jur og arbejder  
til dagligt som Indirect VAT Manager i Ernst & Young. 

leverance i transaktionskæden, hvilket ofte 
udnyttes i en momskarrusel.

Historisk har momskarruseller omfattet han-
del med let omsættelige varer med en høj 
værdi, der er små i volumen, da disse kan ge-
nerere store beløb i salgsmoms, samtidig med 
at transportomkostningerne kan holdes for-
holdsvist nede. Eksempler på varer, der typisk 
har været genstand for momskarruselsvig, er: 
Mobiltelefoner og integrerede kredsløbsan-
ordninger, ædelmetaller samt metalskrot. Der 
er imidlertid også set eksempler på moms-
karruselsvig ved transaktioner med blomster, 
tekstiler og tømmer.

Momskarrusellernes anvendelsesområde har 
spredt sig fra at omfatte transaktioner med 
let omsættelige varer til også at omfatte le-
vering af ydelser, blandt andet handel med 
software, licenser, CO2-kvoter og andre ret-
tigheder. Omfanget af momskarruseller, hvor 
ydelsesleverancer er genstand for svig, er ste-
get med vedtagelsen af Momspakken i 2010, 
idet denne gjorde omvendt betalingspligt til 
hovedregel ved grænseoverskridende B2B-
levering af ydelser.

Mekanismen bag momskarruseller
SKAT har i forbindelse med sine tiltag til be-
kæmpelse af momssvig defineret momskarru-
seller som følgende:
Et netværk af flere formelt momsregistre-
rede afgiftspligtige personer, der organiseret 
og styret af kriminelle bagmænd indgår i en 
kæde af grænseoverskridende og indenland-
ske transaktioner med varer.
• Hvor den afgiftspligtige person, der som 

køber og sælger af varer i de seneste led 
i transaktionskæden har genereret den 
størst mulige betalingspligtige salgsmoms 
af varerne, forsætligt eller groft uagtsomt 
ikke betaler salgsmomsen ved at lukke 
sin momsregistrering ned og "forsvinder" 
og derfor betegnes som "missing trader/
skuffeselskab".

• Samtidig har den afgiftspligtige person, 
der køber varer fra en "missing trader/skuf-
feselskab", efter formel fakturadokumen-
tation som udgangspunkt uændret ret til 
fradrag for købsmoms af varerne, hvilket i 
sig selv forøger tabet af momsprovenu.

Den underliggende mekanisme i "momskar-
ruseller" i forbindelse med handel inden for 
EU kan meget simplificeret illustreres som 
følgende: 

En virksomhed oprettet til lejligheden (A) le-
verer et parti varer til en missing trader/skuf-
feselskab (B) i en anden medlemsstat. Da der 
er tale om grænseoverskridende transaktioner 
mellem to virksomheder inden for EU, udste-
der (A) en faktura for salget uden moms til (B). 
(B) er som udgangspunkt forpligtet til at be- 
og afregne erhvervelses-moms via sin lokale 
momsangivelse for  
erhvervelsen. Såfremt (B) er en virksomhed, 
der alene har momspligtige transaktioner, kan 
(B) fradrage erhvervelsesmomsen som købsm-
oms, og momsen bliver herefter  
neutral for (B). 

Virksomhed (B) leverer herefter varerne til en 
tredje virksomhed (C) i samme medlemsstat. 
Virksomhed (B) vil ofte sælge varerne videre til 
(C) til en pris under markedsprisen. Den lave 
pris gør, at varerne kan afsættes meget hur-
tigt, og dermed mindskes risikoen for, at svi-
gen opdages. Da der er tale om et indenlandsk 
salg, opkræver (B) lokal moms heraf. (B) er 
forpligtet til at afregne denne moms til myn-
dighederne, men undlader dette. (B) anvender 
i stedet ofte den skyldige udgående moms til 
at dække sine omkostninger i forbindelse med 
salget til eksempelvis transportomkostninger, 
underskudsdækning, vederlag til andre aktø-
rer i handelskæden med videre. 

Virksomhed (C) forlanger momsen på 
virksomhedens køb fra (B) refunderet fra 
myndighederne.

Det finansielle tab, myndighederne lider i 
forbindelse med momskarruseller, skyldes 
således, at virksomhed (B) undlader at betale 
den moms til myndighederne, som en anden 
virksomhed i transaktionskæden (virksom-
hed C) har fradrag for eller får refunderet i 
fuldt omfang. 

Virksomhed (C) kan efterfølgende angive en 
afgiftsfritaget levering inden for EU til virk-
somhed (A), og (A) kan derefter foretage en 
afgiftsfritaget levering inden for EU til (B), 
hvorefter mønsteret gentager sig, hvilket  
forklarer betegnelsen "momskarrusel".

Virksomhed (B) vil typisk være en nystar-
tet virksomhed, der i tiden frem til sin første 
momsangivelse kan nå at være gennemløbs-
selskab for et stort antal handler og selv inden 
for et begrænset tidsrum generere et meget 
stort beløb i skyldig salgsmoms. Det kan være 
vanskeligt i denne periode for myndighe-
derne at identificere (B) i tide, da virksom-
heden som udgangspunkt først tiltrækker sig 
opmærksomhed, når den skyldige moms ikke 
afregnes. På dette tidspunkt er (B) tømt for  
likviditet, og bagmændene er forsvundet.

I praksis konstrueres denne form for moms-
svig på en særdeles kompliceret måde. Den 
underliggende mekanisme i momskarruseller 
er imidlertid som udgangspunkt som beskre-
vet ovenfor, hvorefter et led i kæden genere-
rer store beløb i skyldig salgsmoms, der ikke 
afregnes, mens et andet led i kæden har et  
tilsvarende stort negativt momstilsvar, der 
udbetales af myndighederne. 

Der anvendes ofte forskellige værktøjer til 
sløring af momssvindelen. Der vil således 
ofte være adskillige virksomheder involveret 
i transaktionskæden, idet der ofte anvendes 
“buffer-virksomheder”. Yderligere kan karru-
sellen udvides ved anvendelse af flere lande 
såvel inden som uden for EU eller ved at  
omdøbe varebetegnelsen ved fakturering. 

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

 INSPI   / SIGNATUR #1   / S. 39   ARTIKEL 
Momskarruseller



Buffer-virksomhederne er ikke nødvendig-
vis vidende om de øvrige leds intentioner 
om ikke at afregne moms af de gennemførte 
transaktioner. En indikation heraf kan dog 
være, såfremt let omsættelige varer kan er-
hverves væsentligt under markedsværdi, og 
at der dermed ikke er sammenhæng mellem 
pris, kvalitet og mængde, eller såfremt vare- 
eller faktureringsflowet er usædvanligt.
 
Bekæmpelse af momskarruseller 
Omfanget af momskarruselsvig er stadigt 
stigende fra såvel et økonomisk perspektiv 
som hvad angår antallet af brancher og vare-
typer, der anvendes til udnyttelse af moms-
systemet. Såvel internationalt som nationalt 
søger man at implementere nye tiltag til be-
kæmpelse heraf og dermed at minimere de 
tab, som medlemsstaterne opnår som følge 
af karrusellernes systematiske svindel. 

Foruden de økonomiske tab momskarrusel-
lerne medfører, påvirker de også de generelle 
markedsvilkår i en negativ retning. Marke-
dets lovlydige aktører udsættes således for 
unfair konkurrence, idet disse ikke har mu-
lighed for at afsætte tilsvarende varer til  
kunstigt lave priser, da disse virksomheder 
afregner moms af deres salg. 

En højere momssats kan betyde, at en vare  
kan sælges billigere for den aktør i en moms-
karrusel, der ikke afregner udgående moms  
af et ellers momspligtigt salg (virksomhed (B)/
skuffeselskabet i eksemplet ovenfor). Da Dan-
mark benytter en momssats på 25 procent (der 
på nuværende tidspunkt kun overgås af Un-
garns særlige 27 procentsats), kan dette betyde, 
at Danmark kan være en foretrukken destina-
tion for etablering af skuffeselskaber. De dan-
ske myndigheder har således også øget fokus 
på at bekæmpe denne form for svigagtige akti-
viteter, som har været støt stigende siden den 
første danske momskarruselsag tilbage i 1995, 
der omhandlede momsunderdragelse for om-
kring 100 millioner kroner i forbindelse med 
transaktioner med jern og aluminiumsskrot. 

Grundet de meget komplekse handelsmøn-
stre, der har til formål at sløre svindlen i 
momskarrusellerne, er det imidlertid særde-
les vanskeligt for myndighederne at identi-
ficere det faktiske transaktionsflow og der-
med at bekæmpe karrusellerne. 

Lokal omvendt betalingspligt anses ofte 
som EU-systemets til dato mest anvendelige 
værktøj til bekæmpelse af momskarruseller, 
da dette system medfører, at momsafreg-
ningspligten skubbes fra sælger til køber, der 
samtidig som udgangspunkt kan fradrage 
momsen som indgående moms. Denne  
mekanisme forhindrer således muligheden 
for at “parkere” momsafregningsforpligtel-
sen hos et skuffeselskab. Lokal omvendt  
betalingspligt kan ligeledes styrke aftager-
virksomheders retssikkerhed for ikke utilsig-
tet at blive del af en momsudnyttelse, da den 
enkelte køber bliver ansvarlig for både at af-
regne og fradrage momsen af en erhvervelse.

EU-retligt er der de seneste år gennemført 
visse lovtekniske initiativer med det formål 
at bekæmpe momssvig og momskarruseller.

I 2010 indførtes der således EU-retligt en 
mulighed for medlemsstaterne til at ind-
føre omvendt betalingspligt på indenlandsk 
handel med visse varer og ydelser, herunder 
CO2-kvoter og CO2-kreditter, da dette om-
råde på daværende tidspunkt havde været 
genstand for omfattende momskarruselsvig.

I 2013 blev der taget yderligere EU-retlige 
skridt til bekæmpelse af momskarruseller 
med vedtagelsen af et direktiv om ændring 
af Momssystemdirektivet, for så vidt angår 
valgfri og midlertidig anvendelse af ordnin-
gen for omvendt betalingspligt ved inden-
landsk levering af bestemte varer og ydelser, 
der kan være udsat for svig.

Danmark har fulgt op på de EU-retlige ini-
tiativer og implementerede i april 2010 om-
vendt betalingspligt på indenlandsk handel 

med CO2-kvoter og CO2-kreditter efterfulgt 
af en tilsvarende mekanisme for metalskrot 
i juli 2012.

De seneste år er momskarruselsvig ved han-
del med mobiltelefoner og lignende eskaleret. 
Det konstaterede tab for den danske stat ved-
rørende momskarruselsvig i forbindelse med 
handel med mobil- og computerelektronik 
er for perioden januar 2012 - juni 2013 blevet 
opgjort til 121 millioner kroner. På baggrund 
heraf indføres der i den danske momslov per 
1. juli 2014 ligeledes omvendt betalingspligt 
på indenlandsk erhvervsmæssig handel med 
mobiltelefoner, integrerede kredsløbsordnin-
ger, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare 
computere. Reglerne finder ikke anvendelse, 
såfremt afsætningen sker udelukkende eller 
altovervejende til private forbrugere.

Flere medlemsstater, herunder Tyskland, har 
allerede indført omvendt betalingspligt på 
de pågældende varer, da det er en generel 
trend inden for EU at gennemføre svigagtige 
transaktioner med sådanne leverancer.

Yderligere værktøjer, der finder anvendelse 
til at hindre og begrænse statens tab i forbin-
delse med momskarruseller, er tvangsafmel-
delse af skuffeselskaber i de tilfælde, hvor det 
er muligt for myndighederne at identificere 
disse. SKAT foretog således i perioden januar 
2012 - juni 2013 omkring 40 tvangsafmeldel-
ser med direkte relation til mobil- og com-
puterelektronik-området. Medio 2013 havde 
SKAT 98 igangværende sager.

Ligesom det kan være vanskeligt for myndig-
hederne at identificere, hvorvidt en transak-
tion er en del af en momskarrusel, kan det 
tilsvarende være vanskeligt for en virksom-
hed at vurdere, hvorvidt et tidligere led i en 
transaktionskæde har svigagtige intentioner. 
Som præventivt værn mod karrusellerne og 
for at styrke indsatsen mod svigagtige mom-
stransaktioner, har den danske momslov per 
juli 2006 implementeret regler om solida-
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Medlemsstat 2

"Buffer"

Virksomhed C
Broker

Virksomhed A
Sælger varer uden moms

Virksomhed X, Y og Z

Betaler moms ved indenlandske 
køb, og fradrager efterfølgende 

købsmomsen

Opkræver moms ved indenlandske 
salg, men indbetaler ikke  

salgsmoms til staten

Virksomhed B
Missing Trader

risk hæftelse for moms. Virksomheder kan 
således risikere at hæfte solidarisk for den 
moms, som en “missing trader” burde have 
afregnet til SKAT. Der er imidlertid adskil-
lige forudsætninger, der skal opfyldes, før-
end en virksomhed kan pålægges solidarisk 
hæftelse. Det skal således konstateres, at (i) 
virksomheden tidligere har været en del af 
en momskarrusel, hvor afgiften forsætligt 
eller groft uagtsomt ikke blev afregnet,(ii) 
virksomheden skal have modtaget en særlig 
notifikation fra SKAT, og (iii) virksomheden 
skal forsætligt eller groft uagtsomt ikke have 
overholdt de påbud, der er anført i notifika-
tionen fra SKAT. Da den solidariske hæftelse 
baserer sig på en hensigtsvurdering af den 
enkelte virksomheds konkrete forhold i den 
enkelte situation, er den præventive effekt af 
reglerne ikke helt kommet til sin ret.

Afslutning
Omfanget af momssvig og momskarrusel-
bagmændenes udvidelse og udforskning 
af områder og metoder herfor udvides lø-
bende. For at begrænse stigningen i antallet 
af momskarruseller og de økonomiske tab, 
som statskassen lider som følge heraf, samt 
den negative indflydelse, karrusellerne har 
på de generelle markedsvilkår, er der såvel 
EU-retligt som nationalt konstant fokus på 
bekæmpelsen heraf. 

Det administrative samarbejde medlemssta-
terne imellem er således intensiveret blandt 
andet ved de EU-retlige initiativer og foran-
staltninger om gensidig bistand og udvidelse 
af VIES-systemet, ligesom nationale kontrol-
værktøjer søges effektiviseret, og bekæm-
pende lovgivning og mekanismer som  

national omvendt betalingspligt og solida-
risk hæftelse implementeres nationalt.

På trods af myndighedernes intentioner er 
det imidlertid vanskeligt at følge med bag-
mændene, der ved regulering af momshånd-
teringen ved visse varekategorier blot flyt-
ter de svigagtige transaktioner til at omfatte 
andre varekategorier. EU-Kommissionen 
har taget konsekvensen af de risici og usik-
kerhedsmomenter, der er forbundet med 
“brandslukkende” lovgivning, og initieret ud-
arbejdelsen af et momssystem, der blandt 
andet har til formål at forhindre momssvig 
fremfor at basere bekæmpelsen på et system, 
der bygger på reaktionær lovgivning. •
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GOING CONCERN I 
REVISIONSPÅTEGNINGEN 
Revisors stillingtagen til en virksomheds 
fortsatte drift i forbindelse med en revision 
skal som absolut hovedregel falde i én af 
følgende tre kasser, når regnskabet er af-
lagt efter forudsætningen om fortsat drift. 
Ved afslutningen af revisionen fastlægges 
følgende: 

•   Der foreligger ikke væsentlige usikker-
heder, der rejser tvivl om virksomhe-
dens fortsatte drift, hvorfor der afgives 
en umodificeret konklusion.

•   Der foreligger væsentlige usikkerheder, 
der rejser tvivl om virksomhedens fort-
satte drift, men revisor konkluderer, 
at det efter omstændighederne er pas-
sende, at regnskabet aflægges under  
forudsætning af fortsat drift. Præsen-
teres de vigtigste begivenheder eller 
forhold, der kan rejse betydelig tvivl 
om fortsat drift, fyldestgørende i regn-
skabet, herunder ledelsens planer for at 
håndtere disse begivenheder eller for-
hold, skal revisor “pege på” denne præ-
sentation i en supplerende oplysning 
vedrørende forståelse af regnskabet. Er 
præsentationen derimod utilstrækkelig, 
er dette enten “grundlag for konklusion 
med forbehold” eller “grundlag for af-
kræftende konklusion” alt efter om revi-
sor mener den pågældende uenighed 

er væsentlig eller ligefrem gennemgri-
bende for forståelsen af regnskabet.

•   Revisor finder, at forudsætningen for 
at aflægge regnskabet efter fortsat drift 
ikke er passende efter omstændighe-
derne. Dette beskrives i revisionspå-
tegningen under “grundlaget for af-
kræftende konklusion” og resulterer i, 
at regnskabet efter revisors opfattelse 
ikke er retvisende. Dette er kun en rele-
vant konklusion at drage, når virksom-
heden efter revisors opfattelse ikke har 
noget alternativ til at indstille driften.

Det er således som absolut hovedregel ikke 
muligt at udtrykke en manglende konklu-
sion. Undtagelsen hertil er de særlige til-
fælde, hvor ledelsen enten tilbageholder  
relevant information herom for revisor  
eller afviser en anmodning om at frem-
skaffe et bedre grundlag for vurderingen  
såsom udarbejdelsen af et budget. Der 
henvises til bestemmelsen i ISA 570 Fort-
sat drift (going concern) afsnit 22 med vej-
ledningen i afsnit A27, hvoraf følgende 
fremgår:

“22. Hvis den daglige ledelse ikke er vil-
lig til på revisors anmodning at udføre eller 
udvide sin vurdering, skal revisor overveje 
konsekvenserne heraf for revisors erklæring 
(jævnfør afsnit A27). A27. I visse tilfælde kan 
revisor finde det nødvendigt at anmode den 
daglige ledelse om at udføre eller udvide sin 

vurdering. Hvis den daglige ledelse ikke er 
villig til at gøre dette, vil en konklusion med 
forbehold eller en manglende konklusion 
kunne være passende, da det kan være umu-
ligt for revisor at opnå tilstrækkeligt og egnet 
revisionsbevis vedrørende anvendelsen af 
forudsætningen om fortsat drift ved regn-
skabsudarbejdelsen, såsom revisionsbevis for 
tilstedeværelsen af de planer, den daglige  
ledelse har udarbejdet, eller tilstedeværelsen 
af andre afbødende faktorer”. ·
Kilde: FSR – danske revisorer

/ FAGLIGE UDKLIP

REVISION KRISTIAN RØED, CAND.MERC.AUD., EY
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Paratviden i lommeformat
De nye Memobøger er landet 
SkatteMemo 
Moms og AfgiftsMemo 
International Told og MomsMemo 

Er du medlem af FSR - danske revisorer? 

Så kan du bestille Memo’erne til særlig  

medlemspris på www.fsr.dk/memo 

Få styr på din 
efteruddannelse
Kursusplanlæggeren tæller dine 
efteruddannelsestimer sammen, 
mens du vælger de kurser der 
passer dig.

Det er nemt! Planlæg nu på  
www.fsr.dk/plan



LÆREN  
AF DEN 
FINANSIELLE 
KRISE
Vi slås stadig med forventningskløften. Småaktionærer i de danske  
banker tror, at revisoren er inde over driften og derfor skriver under på,  
at ledelsens beslutninger er forretningsmæssige fornuftige. Sådan lyder  
en af refleksionerne i dette interview med CBS-professor Jesper Rangvid, 
formand for det udvalg, som netop har udredt årsager, konsekvenser  
og læring af den finansielle krise i Danmark. 

 
Tekst/ Jan Wie, kommunikationschef, interne  
medier og medlemmer, FSR – danske revisorer 
Foto/ Colourbox

Antallet af årsager til den finansielle krise i 
Danmark var mange. Et samspil mellem en 
række forhold gjorde, at 62 ud af cirka 150 
banker og pengeinstitutter i perioden 2008 
til august 2013 ophørte. Det har særligt 
være små banker, der har måttet strække 
våben. Tilsammen udgjorde de banker,  

der er forsvundet, seks procent af pengein-
stitutsektorens balance i 2007. I den netop 
udkomne rapport fra Rangvidudvalget på-
peger udvalget følgende forudsætninger:

•   Forholdsvis høj og tilsyneladende holdbar 
økonomisk vækst

•  Udbredt optimisme
•  Generel undervurdering af risiko
•   Konjunkturmedløbende finanspolitik
•   Konkunkturmedløbende regulering af den 

finansielle sektor
•  Lempelige finansielle vilkår
•  Risikosøgende kreditinstitutter

•   Utilstrækkelig selskabsledelse i en række 
pengeinstitutter.

“Kreditinstitutternes rolle må ikke under-
vurderes i forbindelse med den finansielle 
krise. En høj grad af risikovillighed fra disse 
aktørers side betød, at mange aktiviteter 
kunne få finansiering – også ejendomsbolig-
projekterne, som jo senere viste sig at skulle 
rammes af boligboblen. Amagerbanken er et 
godt eksempel på dette”, fortæller professor 
på Institut for Finansiering, Jesper Rangvid, 
CBS, som har stået i spidsen for det udvalg, 
som har skullet kortlægge krisens opståen 
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ANBEFALINGERNE DÆKKER FIRE OMRÅDER:

•    Krav om certificering af revisorer, som reviderer finansielle selskaber og dertil  
hørende skærpede uddannelseskrav med fokus på nedskrivninger 

•    Behov for mere entydig kommunikation og forventningsafstemning i forhold  
til revisorers rolle og opgaver.

•    Følg den regulering af revisorers forpligtelser, som EU i øjeblikket forhandler.  
Hvis forordningen vedtages i uændret form, finder udvalget ikke, at der er  
behov for yderligere initiativer i forhold til revisorers forpligtelser

•    Revisornævnet bør have tilført yderligere ressourcer, så behandlingstiden 
nedsættes.

Et konkret forslag kunne være, at 
revisorer på generalforsamlinger fik 
deres eget dagsordenspunkt, hvor 
revisoren fortalte om egen rolle 
og ansvar, og hvad underskriften 
konkret dækker. Og især, hvad den 
ikke dækker.
Jesper Rangvid
professor, CBS 

og konsekvenser samt give regeringen en 
række anbefalinger på baggrund af læren af 
krisen. “Og som et andet centralt element vil 
jeg gerne henlede opmærksomheden på den 
utilstrækkelige selskabsledelse i en række 
pengeinstitutter. Risikoopbygningen i visse 
pengeinstitutter har haft et omfang, hvor be-
styrelsen burde have stillet sig særdeles kri-
tisk over for den daglige ledelse”, påpeger Jes-
per Rangvid.

I midten af 00’erne fik incitaments- 
programmer blandt direktioner en stor  
opblomstring. Dette har efter Jesper Rang-
vids vurdering også haft en central betyd-
ning. Incitamentsprogrammerne har med-
ført, at direktionerne har tænkt kortsigtet 
og på deres egne lønninger snarere end på 
institutejernes langsigtede interesser. 

“Bestyrelserne synes ikke at have været  
specielt involverede i indførelsen af incita-
mentsprogrammerne, og det tyder ikke på, at 
indførelsen af incitamentsaflønning generelt 
var et resultat af en velovervejet beslutning  
i bestyrelsen”, forklarer Jesper Rangvid.

Alvorlige fejl og mangler
Revisorernes rolle i den finansielle krise 
har også været under lup. Her har udvalget 
særligt været optaget af blanke påtegninger 
i nødlidende pengeinstitutter. “En tendens 
i flere af de nødlidende pengeinstitutter har 
været, at der er fundet flere alvorlige fejl og 
mangler i regnskaberne på trods af en blank 
revisionspåtegning, lige som der er fundet 
mangler i institutternes øvrige finansielle 
rapportering”, påpeger Jesper Rangvid, som 
samtidig understreger, at kildematerialet 
især udgøres af advokatredegørelser, Finan-

stilsynets observationer og en undersøgelse 
gennemført af Erhvervsstyrelsen. Hverken 
domstole eller Revisornævn har endnu af-
sagt domme eller kendelser. Der er anlagt 
syv ansvars- og erstatningssager mod de tid-
ligere direktører, bestyrelsesmedlemmer, 
ledende medarbejdere og revisorer.  
De anlagte sager vil skulle gennem en sags-
behandling, som formentlig varer mellem 
fire til seks år, og den første dom vil forven-
teligt blive afsagt medio 2014.

Udvalget har på baggrund af det grundige 
arbejde givet en række anbefalinger ved- 
rørende revisorer, selv om det ikke var lige-
til at finde konkrete forslag. “Selv om reviso-
rerne kun fylder 10 sider af rapportens 488, 
har vi brugt rigtigt mange kræfter og disku-
teret revisorernes rolle specifikt. Vi har brugt 
meget tid på at finde ud af, hvad vi skulle  
anbefale på dette område. Noget må der  
gøres, men det er meget svært at sige, hvad 
det skal være”, påpeger Jesper Rangvid. 

Hvad angår certificeringsordning og skær-
pede efteruddannelseskrav, ligger disse nu 
fast. For at opnå Finanstilsynets certifice-
ring skal en revisor have beskæftiget sig 
med ydelser til finansielle virksomheder i 
mindst 1.500 timer inden for de seneste fem 
år. Heraf skal mindst 1.000 timer vedrøre 
egentlige revisionsydelser til den type virk-
somhed, som revisor ønsker at blive certifi-
ceret til, og de skal være opnået hos mindst 
tre forskellige virksomheder. 

Samtidig skal mindst 500 af de 1.000 timer 
være udført som underskrivende revisor el-
ler som leder af et revisionsteam. Alle timer 
skal være udført efter bestået eksamen som 

statsautoriseret revisor. Der er en treårig 
overgangsordning, således at ordningen 
først er fuldt ud indfaset i 2017. Endvidere 
skal revisorer gennemføre ekstra obligato-
risk efteruddannelse på minimum 60 timer 
over tre år specifikt rettet mod finansiel 
virksomhed, udover den efteruddannelse 
på 120 timer, der kræves for andre god-
kendte revisorer.

Forslag om tydelige bemærkninger
Det andet område dækker forventningsaf-
stemning og forventningskløft. Disse har  
været til stående diskussion i en årrække, såvel 
i udlandet som herhjemme. Den internatio-
nale standardudsteder IAASB er på vej med  
en række initiativer, som skal sikre bedre kom-
munikation. I oplægget stiller organisationen 
blandt andet som forslag, at revisorers be-
mærkninger tydeligt og tidligt skal fremgå af 
reviderede årsregnskaber. 

Jesper Rangvid påpeger, at forventningskløf-
ten er svær at have med at gøre, da småspa-
rere og småaktionærer ikke altid har de fulde 
forudsætninger for at forstå de komplicerede 
forhold. “Men jeg mener godt, at man kan ar-
bejde med dette forhold også. Et konkret for-
slag – som det skal understreges dog ikke er en 
del af udvalgets anbefalinger - kunne være, at 
revisorer på generalforsamlinger fik deres eget 
dagsordenspunkt, hvor revisoren fortalte om 
egen rolle og ansvar, og hvad underskriften 
konkret dækker. Og især, hvad den ikke dæk-
ker. Så har småaktionærer og småsparere da 
her en rigtig god anledning til at forstå, hvad 
revisionen af et regnskab indbefatter og ikke 
indbefatter. Dette kunne indgå i corporate 
governance-anbefalingerne fra Komiteen for 
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RANGVID-UDVALGETS 
MEDLEMMER

Professor ved CBS, 
Jesper Rangvid – formand

Professor ved Aarhus Universitet,  
Anders Grosen

Professor ved CBS, Finn Østrup

Professor ved CBS,  
Peter Møgelvang-Hansen

Tidligere bankdirektør og tidligere  
formand for Finansrådet,  
Peter Schütze

Tidligere nationalbankdirektør,  
Jens Thomsen

Vicedirektør i Finanstilsynet,  
Julie Galbo

Nationalbankdirektør  
Hugo Frey Jensen

Finansdirektør, Erhvervs- og Vækst- 
ministeriet, Christian Ølgaard

Desuden medvirker medarbejdere  
fra Finansministeriet og Økonomi-  
og Indenrigsministeriet.

Selv om revisorerne kun fylder 10 
sider af rapportens 488, har vi brugt 
rigtigt mange kræfter og diskuteret 
revisorernes rolle specifikt.
Jesper Rangvid
professor, CBS 

Rangvid-udvalget har på baggrund af det grundige  
arbejde givet en række anbefalinger vedrørenderevisorer, 
selv om det ikke var ligetil at finde konkrete forslag.

god selskabsledelse”, fortæller Jesper Rangvid. 
Som det tredje punkt har institutionerne i EU 
gennem de seneste år arbejdet ganske ihær-
digt på yderligere regulering af revisionsbran-
chen i forlængelse af samme finansielle krise. 
Med afsæt i den såkaldte grønbog, som den 
franske EU-kommissær, Michel Barnier, stod 
i spidsen for, har en række forslag været præ-
senteret og diskuteret. Rangvidudvalget hilser 
forordningen velkommen, og hvis denne ved-
tages i den form, som forelå, da udvalget den 
18. september 2013 offentliggjorde rappor-
ten, skal regeringen følge denne uden yderli-
gere stramninger. 

Fjerde og sidste anbefaling går på, at Revisor-
tilsynet ekstraordinært tildeles ressourcer, så 
behandlingen af sager vedrørende revision 
af finansielle virksomheder under krisen kan 
afsluttes inden for rimelig tid. Hvor vidt re-
geringen vil efterkomme dette ønske, står 
endnu hen i det uvisse. 

Se på påtegningen
Derudover mener Jesper Rangvid, at det sam-
tidig kunne være en mulighed at se på, hvad 
påtegningerne indeholder. “Det synes eksem-
pelvis at være svært at vurdere mulighederne 
for virksomhedernes fortsatte drift med høj 
grad af sikkerhed”, afslutter professoren. ·
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Effektivitet
 Rette medarbejder på rette opgave  

Overblik
 Hele arbejdsprocessen er tydelig  
 for både chef og medarbejder  

Overskud
 Altid klar til et besøg af kvalitetskontrollanten  

  Må vi vise dig, hvad vi mener?
 Book et møde på fsr.dk/overskud  
 Eller ring til os på 7022 1353.

Revimentor er en komplet revisorløsning, hvor et gennemtænkt opgave-flow støtter din kvalitet og 

effektivitet i de daglige opgaver – blandt andet, når du skal dokumentere dit arbejde. Revimentor 

indeholder også alle FSR - danske revisorers faglige værktøjer indenfor revision, regnskab og skat.
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Kvalitetsstyringssystemet i praksis, kvalitetskontrollens fokus på  
formalia og vedligeholdelsen af revisors faglige værktøjskasse.  
Det er de tre største udfordringer i forhold til enkeltmands- 
virksomhedernes arbejde med kvalitet, viser resultaterne  
af en fokusgruppe, som FSR – danske revisorer har gennemført. 

Enkeltmands- 
virksomhedernes  
største kvalitets- 
udfordringer

M /  MEDLEMSNYT

 
Tekst/ Louise Bangslund, FSR – danske revisorer 
Foto/ Colourbox

En onsdag eftermiddag i december 2013 sam-
lede FSR – danske revisorer syv for-eningsmed-
lemmer til et fokusgruppeinterview om, hvad 
de største kvalitetsudfor-dringer er for enkelt-
mandsvirksomhederne, og hvad foreningen 
kan gøre for at løse dem. “Vi er meget optaget 
af, hvad vi kan gøre som forening i forhold til at 
støtte op om medlemmernes kvalitet. Og hvad er 
mere nærliggende end at gå ud og spørge med-
lemmerne direkte om, hvad de synes, vi skal 
gøre?” siger faglig direktør i FSR – danske revi-
sorer, Jakob Dedenroth Bernhoft. Fokusgrup-

pens deltagere, som alle er indehavere af et 
revisionsfirma med alene en godkendt revisor, 
fik ordet i tre timer, og samtalen flød om store 
såvel som små kvalitetsspørgsmål. Efter de tre 
timer stod resultatet klart: Kvalitetsstyrings-
systemer, kvalitetskontrol og revisors faglige 
værktøjskasse er de tre områder, hvor delta-
gerne så de største udfordringer. 

Foreningen sætter fokus på enkeltmandsvirk-
somhedernes behov
I 2012 blev 18 revisionsvirksomheder og 73 
revisorer indbragt for Revisornævnet. Revisor-
tilsynets redegørelse om kvalitetskontrollen i 
2012 viser, at det er de helt små revisionsvirk-
somheder, der har sværest ved at gå igennem 
kontrollen uden sanktioner: Af de 18 ind-

bragte revisionsvirksomheder er 15  
enkeltmandsvirksomheder, og af de 73 ind-
bragte revisorer er 62 fra små og mindre revisi-
onsvirksomheder. Jakob Dedenroth Bernhoft 
fortæller, at det ligger foreningen meget på 
sinde at reducere antallet af mindre revisi-
onsvirksomheder, der modtager sanktioner i 
kvalitetskontrollen, og at bistå dem i arbejdet 
med kvalitet. Fokusgruppen er et skridt på ve-
jen mod det. “Vi ville gerne have nogle konkrete 
bud på, hvad de største udfordringer er for de 
mindre revisionsvirksomheder, når det kommer 
til at leve op til de omfattende krav om kvalitet”,  
udtaler han. 

Udfordringer i arbejdet med kvalitet
Og konkrete bud kom der på bordet.  
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Vi er meget optaget af, hvad vi 
kan gøre som forening i forhold 
til at støtte op om medlemmernes 
kvalitet. Og hvad er mere 
nærliggende end at gå ud og
spørge medlemmerne direkte om, 
hvad de synes, vi skal gøre?
Jakob Dedenroth Bernhoft
Faglig direktør i FSR – danske revisorer 

FAKTA

a) Ingen bemærkninger 
b) Påtale uden fornyet kontrol 
c) Påtale med fornyet kontrol og 
d) Indbringelse for Revisornævnet.

På virksomhedsniveau er foretaget 180 afsluttede kontroller, hvor:
21 revisionsvirksomheder har fået en påtale 
17 revisionsvirksomheder har fået en påtale med fornyet kontrol 
18 revisionsvirksomheder er blevet indbragt for Revisornævnet
På revisorniveau er foretaget 489 kontroller på baggrund af 1.243 enkeltsager, hvor:
34 revisorer har modtaget en påtale
73 revisorer er blevet indbragt for Revisornævnet
Kilde: fsr.dk

På virksomhedsniveau:
Utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet på erklæringsopgaver
Mangler ved kvalitetsstyringssystemet
Manglende eller mangelfuld intern efterfølgende kontrol

På revisorniveau:
Alvorlige fejl i den afgivne erklæring
Manglende/mangelfuld dokumentation for udførelsen af opgaverne
Manglende/mangelfuld planlægning
Kilde: fsr.dk

FSR – danske revisorers hjælp til medlemmernes kvalitet
1. Oprettelse af et “kvalitetskorps”, der rejser rundt og hjælper kolleger med kvali-tetsproblemer 
2. Særlig indsats for at afhjælpe udfordringer hos små revisionsvirksomheder
3. Virksomhedsportal for SMV-revisorer, der søger samarbejdspartnere 
4. Værktøjer med mere på regnskabsområdet 
5. Flere møder for medlemmerne med kvalitet på dagsordenen 
6. Analyser af problemerne for at opnå bedre kvalitet
7. Erfaringsopfølgning og evaluering af PIE-kontrollen i 2013

Krav til FSR – danske revisorers medlemmers kvalitet
8. Betingelse for medlemskab af foreningen – på grundlag af en “due diligence”-analyse
9. Foreningskontrol af medlemmer, som har fejl i kvalitetskontrollen 
10. Foreningskontrol af medlemmernes interne kontrol 
11. Eksklusion af revisionsvirksomhed fra FSR  
– danske revisorer efter én eller flere kvalitetskontroller med alvorlige fejl
12. Eksklusion af revisor/revisionsvirksomhed fra FSR – danske revisorer efter én eller flere alvorlige revi-
sornævnsbøder

Forslag til skærpede krav i revisorlovgivningen
13. Aflæggelse af prøve, hvis kvalitetskontrollen tre gange i træk ikke bestås 
14. Lovkrav om gennemsigtighed vedrørende kvalitetskontrol 
15. Efteruddannelseskrav om brug af kvalitetssikringssystemer 
16. Mere proportional kvalitetskontrol
17. Oplysning om resultat af fornyet kontrol 

Kilde: FSR – danske revisorer: “Styrket kvalitet i revisorbranchen”

REVISORTILSYNETS ÅRLIGE RAPPORT DELER  
KVALITETSVURDERINGEN OP I FIRE KATEGORIER:

RESULTATERNE AF KVALITETSKONTROLLEN 2012

DE HYPPIGSTE FEJL 

UDSPIL FRA FSR – DANSKE REVISORER:  
17 FORSLAG TIL BEDRE KVALITET

Deltagerne så sig først og fremmest udfor-
dret af, at kvalitetsstyringssystemerne ikke 
er operationelle og tilpasset den enkelte 
revisionsvirksomhed og dens kunder. Det 
besværliggør processen med kvalitetssik-
ring. Men også det at sikre sig, at man i før-
ste omgang har et system, der er i orden, og 
at man bruger det rigtigt, er en udfordring, 
mener de.

Derudover oplevede deltagerne, at man 
som enkeltmandsvirksomhed bliver blæst 
omkuld ved kvalitetskontrollen. Kritikken 
gik på, at kontrollen er uensartet og væg-
ter formalia over indhold, og at bødernes 
størrelser i forhold til skaderne er ude af 
proportioner.

Til sidst så fokusgruppens deltagere store 
udfordringer i at holde trit med den nød-
vendige, men omfattende faglige opdatering 
af revisors værktøjskasse. Kurser og værktø-
jer er relativt dyre, og man skal spejde langt 
efter faglig sparring. Foreningens værktøjs-
kasse på hjemmesiden er ikke brugervenlig, 
var kritikpunkterne. 

Deltagerne gav deres bud på løsninger
Fokusgruppen diskuterede efterfølgende, 
hvad foreningen kan tage af initiativer for 
at løse udfordringerne, og Jakob Dedenroth 
Bernhoft ser positivt på resultaterne. “Der 
er kommet nogle rigtig gode input til vores vi-
dere arbejde, ikke bare i forhold til hvad ud-
fordringerne er, men også når det kommer til, 
hvad foreningen kan gøre. Blandt andet har 
vi noteret os ønsket om, at Revimentor bliver 
videreudviklet, og at vi ser nærmere på om-
fanget af enkeltsagskontrollen og niveauet for 
bødestørrelser i Revisornævnet”,  siger han. 
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Der er kommet nogle rigtig gode 
input til vores videre arbejde, 
ikke bare i forhold til hvad 
udfordringerne er, men også når det 
kommer til, hvad foreningen kan 
gøre. Blandt andet har vi noteret 
os ønsket om, at Revimentor bliver 
videreudviklet, og at vi ser nærmere 
på omfanget af enkeltsagskontrollen 
og niveauet for bødestørrelser i 
Revisornævnet
Jakob Dedenroth Bernhoft
Faglig direktør i FSR – danske revisorer 

Efter de tre timer stod resultatet 
af fokusgruppeinterviewet klart: 
Kvalitetsstyringssystemer, kvalitet-
skontrol og revisors faglige værk-
tøjskasse er de tre områder, hvor 
deltagerne så de største udfordringer.

Deltagernes forslag var konkret,  
at foreningen
•  udvikler et kvalitetsstyringssystem, der 

er tilpasset Bvirksomheder og tager 
højde for forskelligheden i disse

•  opretter et kollegakorps, der kan være 
til rådighed som faglig sparringspartner 
op til, under og efter kvalitetskontrollen

•  arbejder henimod en ensretning af kva-
litetskontrollen, som sikrer nogle faste 
rammer for, hvor lang tid det kan tage, 
og hvor meget det kan koste

• reducerer enkeltsagskontrollen
•  forholder sig til Revisornævnets  

bødestørrelser og rimeligheden heraf. 

Forslagene vil blive inddraget som en del af 
foreningens videre arbejde på kvalitetsom-
rådet, fortæller Jakob Dedenroth Bernhoft. 
Han understreger, at kvalitet er revisor-
branchens adelsmærke, men at det er vig-
tigt at sætte det i perspektiv.

“Kvalitetskontrol er kommet for at blive, men 
der skal også være balance i tingene, og her er 
fokusgruppens arbejde et vigtigt bidrag”, siger 
han. ·
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Hvordan rapporterer man en virksomheds professionelle netværk eller 
brand, og hvordan reviderer man dem? Det skal virksomheder og revisi-
onsbranchen til at finde ud af, nu hvor The International <IR> Framework 
er kommet. De første danske virksomheder med Novo Nordisk i spidsen 
arbejder på at benytte det i deres rapportering

Tendens:
Revision af fremtiden  
er fremtiden
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THE INTERNATIONAL 
<IR> FRAMEWORK

Efter tre måneders høring og mere end 
350 tilbagemeldinger blev The Interna-
tional <IR> Framework offentliggjort i 
december 2013 af IIRC. Grundlaget er 
IIRCs ønske om en rapporteringsme-
tode, der fokuserer på værdiskabelse, 
som skuer ud i fremtiden, og som gør 
det nemmere at foretage stabile lang-
sigtede investeringer. Forud for det en-
delige Framework har IIRC i 2011-2013 
udarbejdet både Prototype Framework 
og Draft Framework, som begge også 
er blevet sendt i høring. Det nuværende 
framework er kommet til verdenen i 
samarbejde med en lang række inter-
nationale virksomheder, heriblandt AB 
Volvo, The Coca-Cola Company og HSBC 
Holding. Fra Danmark deltog Novo Nor-
disk og Vestas. Frameworket indeholder 
IIRCs generelle retningslinjer for, hvor-
dan man udarbejder en omfattende og 
dækkende rapportering af sin virksom-
hed, der i højere grad end de finansielle 
årsrapporter viser virksomhedens evne 
til at generere værdi. Om man vælger at 
efterleve frameworket er frivilligt. 

Læs mere om IIRC og deres arbejde og 
download frameworket på  
www.theiirc.org

 
Tekst/ Anders Birch Breuning,  
Magasinværkstedet  
Foto/ Lior Zilberstein

I dag består en virksomheds reviderede 
årsrapport groft sagt af tre elementer. En 
tal-del med resultatopgørelse, aktiver og 
passiver, en uddybning af tal-delen og en 
ledelsesberetning. Men i fremtiden kan det 
eksempelvis også indeholde en oversigt 
over udskiftning af medarbejdere, en op-
gørelse over virksomhedens know-how og 
patenter samt en forventning om, hvordan 
disse områder vil udvikle sig på både kort 
og langt sigt. Alt sammen revideret under 
revisionspåtegningen. 

Det er i hvert fald den langsigtede ambition 
med ’The International <IR> Framework’, 
som The International Integrated Reporting 
Council (IIRC) udgav før jul med opbakning 
fra en lang række internationale virksom-
heder samt IFAC. Frameworket er en gene-
rel ramme for integreret rapportering, og 
med den i hånden kan virksomheder starte 
arbejdet med at udfærdige en rapport, 
der giver et bredere syn på virksomheden 
end en årsrapport, der er udfærdiget efter 
IFAC-standarderne. “Formålet med et klas-
sisk årsregnskab er at give et overblik over 
de tre f’er: fordeling, forvaltning og forvent-
ning. De to første f’er peger bagud og fortæl-
ler historisk om fordelingen af årets resultat 

•  Natural capital dækker over virksomhe-
dens forbrug af genanvendelige og ikke-
genanvendelige ressourcer som vand, luft 
og træ, men også virksomhedens indfly-
delse på økosystemer og biodiversitet. Det 
er ikke alle kapitaler, der er lige vigtige el-
ler relevante for alle virksomheder. Men 
de er med i frameworket som en anbefa-
ling til, hvad man skal huske at overveje, 
hvis man vil lave en integreret rapport. 

“Med de seks kapitaler får en virksomhed 
mulighed for at synliggøre, hvordan og med 
hvilke virkemidler den skaber værdi, og hvil-
ken type værdi den skaber. Havde man haft 
den slags regnskaber før it-boblen, havde det 
været tydeligt, at ikke alle virksomhederne 
var attraktive at investere i. Integreret rap-
portering skal bidrage til understøttelse af 
stabil og langsigtet investering”, forklarer 
Birgitte Mogensen. 

og forvaltningsresultatet af virksomhedens 
værdier. Kun en mindre del af ledelsesberet-
ningen favner forventningen og siger noget 
om virksomhedens evne til at skabe værdi i 
fremtiden”, siger Birgitte Mogensen, der er 
statsautoriseret revisor, tidligere partner i 
PwC med CSR som arbejdsområde og for-
mand for CSR-udvalget under FSR – danske 
revisorer. 

Et fremadskuende regnskab
Formålet med integreret rapportering er 
en regnskabsform, der gør det muligt at se 
mere fremad og sætte værdi på virksomhe-
dens evne til at skabe fremtidige resultater. 
“De immaterielle værdier, der betyder noget 
for virksomhedens evne til at skabe værdi i 
fremtiden, er ikke inkluderet i et klassisk års-
regnskab. Ved at se på eksempelvis en virk-
somheds tilgang til CSR, medarbejderudvik-
ling eller innovation kan man bedre vurdere, 
om en virksomhed vil være i stand til at skabe 
værdi i fremtiden. Ideen om integreret rap-
portering hjælper derfor både virksomheder 
og investorer. Virksomhederne får bedre mu-
lighed for at forklare og fremlægge deres vær-
dier, hvoraf størstedelen oftest er uden for 
det materielle. Og investorer får på sigt bedre 
mulighed for at foretage stabile investeringer 
baseret på information om fremtiden fremfor 
data om fortiden”, siger Birgitte Mogensen. 

Tre gange så mange kapitaler
De klassiske regnskaber indeholder to typer 
kapital. Nemlig den finansielle kapital og 
den materielle produktionskapital såsom 
likviditet i form af blandt andet bygninger 
og maskiner. The International <IR> Fra-
mework lægger op til fire nye kapitaler i 
virksomheders rapporteringer: 

•  Intellectual capital er virksomhedens pa-
tenter, rettigheder og licenser, men også 
tavs viden som knowhow og procedurer. 

•  Human capital er medarbejdernes kom-
petencer, deres evne til at lede og sam-
arbejde, deres motivation for at udvikle 
virksomheden og for at følge det etiske ko-
deks og virksomhedens strategi. 

•  Social and relationship capital handler 
om virksomhedens evne til at indgå i kon-
struktive relationer med institutioner og 
interessenter samt dele viden til gavn for 
den enkelte og fællesskabet. Det vil sige 
virksomhedens delte normer og værdier, 
tillid fra eksterne stakeholders samt virk-
somhedens generelle image og brand. 

De immaterielle værdier, der 
betyder noget for virksomhedens 
evne til at skabe værdi i frem-
tiden, er ikke inkluderet i et 
klassisk årsregnskab Ved at se 
 på eksempelvis en virksomheds 
tilgang til CSR, medarbejder-
udvikling eller innovation kan 
man bedre vurdere, om en 
virksomhed vil være i stand til  
at skabe værdi i fremtiden.
Birgitte Mogensen
Statsautoriseret revisor, tidligere partner i pwc 
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Fra teori til praksis
Der er i dag ingen konkrete retningslinjer for, 
hvordan en rapport, der er udarbejdet efter 
The International <IR> Framework, skal se ud. 
For nuværende fortsætter udviklingen ved, at 
interesserede virksomheder begynder at ar-
bejde med at finde de værdier og enheder, der 
retfærdigvis kan dække de forskellige kapitaler 
for den enkelte virksomhed. For frameworket 
indeholder ingen konkrete målbare værdier 
eller enheder for de nye kapitaler. Det er op til 
de enkelte virksomheder at finde de værdier, 
der er relevante for dem. Efter opfordring fra 
PwC, der var involveret i udviklingen gennem 
PwC UK, deltog Novo Nordisk i udviklingen 
af frameworket. Her er man relativt langt i for-
hold til at udvikle integreret rapportering, hvil-
ket også var årsagen til, at man medvirkede til 
udviklingsarbejdet. “Vi har i en længere periode 
arbejdet med at gøre vores rapportering mere 
omfattende end den klassiske årsrapport. Vi så 
et gap mellem den værdi, som regnskabet præ-
senterer, og den reelle værdi af virksomheden. 
Eksempelvis findes kun meget lidt af vores værdi 
i anlægsaktiver. Så siden 2004 har vi leveret en 
samlet rapport, der dækker både de finansielle 
data og de ikke-finansielle data. I dag indehol-
der vores årsrapport tal for blandt andet vores 
miljøresultater, hvor vi måler på vand, energi, 
CO2 og affald”, siger Susanne Stormer, som er 
Vice President for Corporate Sustainability. 

Men Novo Nordisk har også haft succes med at 
udvikle data på virksomhedens overordnede 
mission: At skabe bedre behandling for men-
nesker med diabetes. “Ved at se på hvor meget 
insulin vi producerer kombineret med WHOs 
anbefalede daglige dosis, får vi et estimat på, 
hvor mange patienter vi når ud til. Når vi kom-

binerer det med antallet af diabetespatienter, 
får vi en indikation på, om vi medvirker til at 
mindske antallet af mennesker, der har diabe-
tes, men ikke bliver behandlet”, siger Susanne 
Stormer. 

På trods af erfaringen med integreret rapporte-
ring er der stadig udfordringer, når Novo Nor-
disk begynder at arbejde med frameworket 
i de kommende år. “Nu kommer sandhedens 
time, når vi forsøger at implementere fra-
meworket til praksis. De fire nye kapitaler er 
uvant for mange. Vi har erfaring med nogle af 
dem, men hvordan man omsætter et velfunge-
rende team til et regneark eller sætter pris på  
vores medarbejderes viden er en udfordring. 
Men frameworket er rummeligt, så de næste par 
år vil vi eksperimentere og udvikle formen. Vi 
har endnu ikke et klart billede af, hvordan et  
integreret regnskab kommer til at se ud”, siger 
Susanne Stormer. 

Revider min vurdering
Ligesom man ikke ved, hvordan rapporterne 
vil se ud, er det heller ikke fastlagt, hvordan de 
skal revideres. Der er et par ukendte faktorer. 
Én ting er at finde relevante værdier, der også 
kan revideres troværdigt. Et andet er, at fra-
meworket lægger op til, at rapporteringen skal 
indeholde en fremtidsudsigt over udfordrin-
ger og gevinster på både kort og langt sigt, som 
også tager stilling til, om virksomheden kan 
udnytte udfordringer og gevinster baseret på 
deres kapitaler. Hvordan man vil revidere og 
skrive under på sådan en fremtidsudsigt er no-
get af det, som revisorer og virksomheder skal 
til at se på. Men der er interesse for at få det 
løst. Hos PwC, der er revisor for Novo Nordisk, 
ser man optimistisk på opgaven. “Man siger, 
at dette er fremtidens rapportering, og såfremt 
der er interesse blandt vores kunder for denne 
form for rapportering, skal vi kunne foretage 
den”, siger Anne-Louise Thon Schur, der er Di-
rector of CSR hos PwC. “Det er ikke fordi vi tror, 
at alle danske virksomheder begynder at levere 
integreret rapportering i morgen; det egner sig 
eksempelvis bedst til store virksomheder, men 
vi anbefaler vores kunder at bruge frameworket 
som inspiration. Ikke fordi vi er idealister, men 
fordi CSR er med til at skabe værdi for virksom-
heden. Derudover vil gevinsten for os være, at 
der er flere tal at revidere. På den vis er det også 
god forretning”, siger Anne-Louise Thon Schur. 

I første omgang vil to typer revisionsarbejde 
formentlig være løsningen. “For nuværende 
omfatter revisionspåtegningen ikke de ikke-

finansielle tal. Grundlaget for at kunne udføre 
en revision af dem er ikke til stede eller modent i 
virksomhederne endnu. Derfor er det sandsyn-
ligt, at vi vil se en todelt erklæring fra revisor: en 
revisionspåtegning for den finansielle del af den 
integrerede rapportering og en reviewerklæring 
efter ISAE 3000 for den ikke-finansielle informa-
tion og for data vedrørende de fire nye kapita-
ler”, siger Birgitte Mogensen. 

Uanset hvilken form rapporteringen får i de 
enkelte virksomheder, bliver revisorerne vig-
tige. Og med de mere fremadrettede elemen-
ter bliver specielt ’professional judgment’ en 
vigtigere egenskab at have som revisor. “Med 
integreret rapportering bliver revision mere end 
at tjekke, at debet og kredit passer, men også 
at kontrollere, at fremstillingen af virksomhe-
den er rimelig. Den opgave vil fylde mere, og 
det vil stille krav til revisorernes ’professional 
judgment’”, siger Susanne Stormer. 

Nu skal vi være klogere
Den store, internationale opbakning og inte-
resse for at udvikle frameworket tyder på, at 
integreret rapportering ikke bare er en dille, 
men en retning som udviklingen vil gå i. “Hvor 
hurtigt det vil sprede sig er op til investorerne. 
Hvis de kan se værdien i de første regnskaber, 
der bevæger sig i retning af integreret rapporte-
ring, vil de efterspørge dem, og så vil virksomhe-
derne følge med”, siger Birgitte Mogensen. 

Nu er det vigtigste, at virksomheder tør prøve 
det, så investorerne får en smagsprøve. Og så 
skal politikerne holde sig væk. “Hvis det bliver 
et politisk projekt, bliver det en pligt, og så mister 
det sin appel. Udbredelsen skal være drevet af 
industrien og spredes, fordi det skaber værdi, og 
ikke fordi det er et krav”, siger Birgitte Mogen-
sen, og fortsætter: “Det kan godt være, at det bli-
ver til lov en dag. Men det er et godt stykke ude 
i fremtiden. Lige nu handler det om, at vi bliver 
klogere på, hvordan vi benytter det hensigts-
mæssigt”. ·

Med integreret rapportering bliver 
revision mere end at tjekke, at  
debet og kredit passer, men også  
at kontrollere, at fremstillingen af
virksomheden er rimelig. Den op-
gave vil fylde mere, og det vil stille 
krav til revisorernes ’professional 
judgment
Susanne Stormer
Vice President, Corporate Sustainability, Novo Nordisk 

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

S. 54 /   SIGNATUR #1 ARTIKEL 
Revision af fremtiden er fremtiden



KAPITALER
De klassiske regnskaber indeholder to typer kapital. Nemlig den finansielle kapital og den  
materielle produktionskapital såsom likviditet i form af blandt andet bygninger og maskiner.  
The International <IR> Framework lægger op til fire nye kapitaler i virksomheders rapporteringer.

Ikoner: Wilson Joseph, Benoît Champy, Edward Boatman, Nathan Grealish, Ricardo Moreira, Noun Project

-  Taldel med resultatopgørelse,  
aktiver og passiver

-  En uddybning af taldelen
-  En ledelsesberetning

Fordeling:  
Fortæller historisk om fordelingen  
af årets resultat

Forvaltning:  
Forvaltningsresultatet af virksom-
hedes ideer.

Forventning:  
En mindre del af ledelsesberetningen 
favner forventningen og siger noget 
om virksomhedens evne til at skabe 
værdi i fremtiden 

Klassisk regnskab

Klassisk regnskab

Klassisk regnskab

Klassisk regnskab

Klassisk regnskab

Klassisk regnskab

Klassisk regnskab

Mål/formål

+

FINANSIELLE KAPITAL 

INTELLECTUAL CAPITAL 

SOCIAL AND RELATIONSHIP CAPITAL 

MATERIELLE PRODUKTIONSKAPITAL 

HUMAN CAPITAL 

NATURAL CAPITAL 

- Medarbejderudvikling
-  Opgørelse over virksomhedens 

knowhow og procedurer
-  Forventning om hvordan disse om-

råder vil udvikle sig på kort/lang sigt
-  Virksomhedens tilgang til CSR
-  Innovation

For virksomheden:
Bedre at forklare og fremlægge deres 
værdier

For investorerne:
På sigt at få bedre mulighed for at 
foretage stabile investeringer baseret 
på information om fremtiden, frem 
for data fra fortiden. 

<IR> Framework

Mål/formål
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Ny forskning viser, at Generation Y har talrige forventninger til  
deres arbejde – herunder at det skal drive deres personlige udvikling. 
Spørgsmålet er, hvem Y’erne er bag forventningerne, og hvordan  
du som leder kan imødekomme deres ønsker til fælles bedste? 

HVORDAN  
NAVIGERER 
GENERATION Y  
I DEN NYE 
VIRKELIGHED? 

 
Tekst/ Søren Blem Bach, juniorkonsulent hos 
Mannaz 
Foto/ Colourbox

En fejlkultur
Y’erne er vokset op med et uforudsigeligt og 
omskifteligt virkelighedsbillede. De navige-
rer med agilitet i en verden med mange ube-
kendte faktorer og med lav sigtbarhed. De  
begår hellere hurtige fejl på deres vej til en 
gyldig løsning, end at de bruger tid på at pro-
ducere en løsning, der afhjælper et problem, 
som ikke længere er aktuelt. De er vokset op 

med Internettets overflod af information, 
hvor enhver kan tilegne sig viden. De har er-
faret, at det ikke længere er et spørgsmål om 
at kunne opnå viden, men derimod i højere 
grad et spørgsmål om at selektere i viden og at 
identificere, hvad der skal erhverves hvornår, 
og hvad der rettidigt kan omsættes i en given 
situation. 

VUCA-virkeligheden
I disse tider tales der i stigende grad om, at  
vi befinder os i et VUCA-miljø. Begrebet 
stammer fra militærverdenen, hvor man i 
1990’erne mødte forhold præget af Volatility, 
Uncertainty, Complexity og Ambiguity. På 

samme måde som militære styrker i dag står 
over for fjender i det skjulte, står erhvervsli- 
vet i dag over for nye udfordringer, der ud-
vikler sig med en hastighed og en uforudsi-
gelighed, der ikke altid tillader velplanlagte 
løsninger fra fortiden. Der kaldes derfor på 
“præcisi-tide”- løsninger. At navigere i denne 
virkelighed kræver nytænkning, hvilket  
Generation Y i høj grad mestrer.

Erfaringernes hyperinflation
Generation Y træder ind på arbejdsmarke
det i en tid, hvor erfaring ikke længere har 
samme gyldighed, som den havde tidligere. 
Hvad der længe var kendt som sikre løsnin-

L / LEDELSE
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OM GENERATION Y

Generation Y er en demografisk kohorte 
født imellem 1980 og 1994 i et vestligt 
samfund. På verdensplan er det den 
største generation, hvad angår antal si-
den Baby Boomerne. Det forudsiges, 
at Generation Y i 2025 vil udgøre 40-
60 % af verdens samlede arbejdsstyrke 
(Deloitte 2007).

HVORDAN  
NAVIGERER 
GENERATION Y  
I DEN NYE 
VIRKELIGHED? 

ger, der blev praktiseret fra generation til  
generation, kan ikke længere anvendes 
blindt, men må udfordres og nogle gange 
også forkastes. Vidensudviklingen sker på 
visse områder i et sådant tempo, at man kan 
tale om erfaringernes hyperinflation. Her 
kommer Generation Y’s evne til at innovere 
og tænke kreativt ind i billedet. De er formet 
i en verden, hvor de har lært, at de må til-
passe sig, etablere de nødvendige relationer 
og benytte sig af netværk – personlige såvel 
som digitale – for at opnå deres mål. 

Behovet for ledelse
Dermed langt fra være sagt, at de ikke har 

brug for ledelse eller ældre generationers  
erfaringer. Der er åbenlyst stadig brug for  
erfaringer fra tidligere generationer, både de 
alment menneskelige og de professionelle 
erfaringer. Y’erne forventer involvering fra 
deres kollegaer og ledere, og behovet for 
feedback og indirekte anerkendelse for de-
res indsats er stort. Y’erne ønsker langt fra 
en A-Z guide over, hvordan de skal udføre 
deres arbejde, men de ønsker derimod en 
gennemsigtighed i de rammer, der sættes i 
deres professionelle kontekst. Hvordan der 
sidenhen navigeres i denne kontekst, er no-
get generationen i høj grad ønsker at have 
indflydelse på.

I disse tider tales der i stigende grad 
om, at vi befinder os i et VUCA-
miljø. Begrebet stammer fra militær-
verdenen, hvor man i 1990’erne 
mødte forhold præget af Volatility, 
Uncertainty, Complexity og Ambiguity
Søren Blem Bach
juniorkonsulent, Mannaz 
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FOMO – Fear of Missing Out 
FOMO er blot en af mange forkortelser, der 
anvendes flittigt af yngre generationer. På 
mange måder kendetegner FOMO også en  
af generationens største udfordringer. 

Y’erne er blevet indgydt stor tiltro til egne 
evner og mangler ikke forestillinger om, 
hvordan deres karriere og liv bør se ud. De 
er blevet fortalt, at de kan alt og vil derfor 
afprøve det meste. Derved risikerer de at 
sprede deres energi over så mange områder, 
at det i sidste ende kan gå ud over kvaliteten 
af det, de virkelig kan. 

Sat på spidsen ses dette også i nutidens be-
rømmelsesideal, hvor utallige personer bli-
ver kendt for at kunne en masse forskelligt 
– dog uden at mestre nogen bestemt evne til 
perfektion. I en ledelsesmæssig kontekst er 
det således en udfordring at få generationen 
til at finde fokus, samtidig med at de krea-
tive evner ikke stækkes i den organisatoriske 
kontekst.

Undgå berøringsangst
Min klare opfordring til ledere i dag er, at de 
må forsøge at indgå aktivt i dialogen, som de 
unge søger. Denne dialog skal ikke ske for at 
fremme en krukket attitude, men derimod 
for at realisere det potentiale og den dedika-
tion, generationen rummer. Husk at et nej 
også værdsættes af generationen, hvis det 
vel at mærke er velbegrundet i en åben dia-
log. I mine undersøgelser af generationen 
og i mødet med ledere, der oplever dem, er 
jeg ofte blevet mødt af en usikkerhed ved-
rørende generationen. Denne kan desværre 
resultere i, at man lader de unge køre en 
solotilværelse af frygt for at fornærme den 

såkaldte “mig, mig, miggeneration”. Ved at 
beholde denne distance risikerer man netop 
at se generationen zappe imellem jobs i de-
res søgen efter en arbejdsgiver, der kan lede 
med dem og være i stand til at hjælpe dem 
med at realisere deres potentiale til virk-
somhedens bedste.

Kollaborativ ledelse
Y’erne forventer, at de kan være dynami-
ske bidragsydere på en arbejdsplads, hvor 
de frit kan bidrage med deres ideer. Ledelse 
bør således ikke opfattes som noget, der ak-
tivt udøves over for passive modtagere, men 
derimod som en social proces med gensidig 
påvirkning. Ledelse af Generation Y kræver, 
at man motiverer Y’erne ved at lede med 
dem i en kollaborativ ledelsesform, hvor de 
aktivt involveres. Hvis disse behov mødes, 
er det min klare erfaring, at ledelsesindsat-
sen også bliver honoreret med innovative 
og dedikerede medarbejdere, der sagtens 
kan være holdspillere. ·
 

Sat på spidsen ses dette også i 
nutidens berømmelsesideal,
hvor utallige personer bliver
kendt for at kunne en masse 
forskelligt – dog uden at mestre 
nogen bestemt evne til perfektion.  
I en ledelsesmæssig kontekst er
det således en udfordring at få 
generationen til at finde fokus, 
samtidig med at de kreative
evner ikke stækkes i den 
organisatoriske kontekst.
Søren Blem Bach
juniorkonsulent, Mannaz 

OM FORFATTEREN

Søren Blem Bach er cand.psych. og ar-
bejder som erhvervspsykolog hos Man-
naz i London. Han er særligt optaget af 
den uforudsigelige virkelighed, som glo-
bale virksomheder aktuelt navigerer i. 
Han specialiserer sig i forskelle imel-lem 
generationerne, og hvordan man kan 
lede de nye generationer og inte-grere 
dem på det eksisterende arbejdsmar-
ked. Dette baserer han på egne erfarin-
ger samt egen omfattende forskning i 
generationsforskelle. 
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grænsninger Fond – ikke-erhvervsdrivende – årsregnskab Formue- og skatteopgørelse Selsk-

ab B, årsregnskab – konklusion med forbehold – fejl Serviceleverandør 
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ledelsesberetning Fusion - regnskab Genoptagelse Selskab B, årsregnskab – 
med ledelsesberetning Interessentskab AB, årsregnskab Skatteopgørelse Selvangivelse 
- kapitalejer Selskab B, årsregnskab – engelsk Fond – erhvervsdrivende – årsregnskab 

Konkursboregnskab Skatteregnskab Forbehold – eksempler – væsentlige fejl og mangler 
Kapitalnedsættelse – udlodning af værdier Vurderingsberetning – bestående 
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ledelsesberetning Personligt ejet virksomhed, årsregnskab - med tilpasninger Personligt 

ejet virksomhed, årsregnskab - revisor er ikke uafhængig Specifikationshæfte for selskab Vur-
deringsberetning – fra ApS til A/S Ikke-finansielt regnskab Overtagelsesbalance 
- virksomhed Personligt ejet virksomhed, formue- og skatteopgørelse med virksom-

hed Anparters anskaffelsessum Moms - følgebrev Selskab C, pengestrømsopgørelse og egenka-

pitalopgørelse – engelsk Koncern D – IFRS og ÅRL – udtalelse om ledelsesberetning 
Selskab B, årsregnskab - revisor er ikke uafhængig Perioderegnskab 5 – Afkræftende 
konklusion Finansieringsselskab – aftale Akkordbalance Selskab B, årsregnskab 

Selskab B, årsregnskab – konklusion med forbehold – 
oplysninger Selskab B, årsregnskab Dagpengesats Omsætning Supplerende 
oplysninger – eksempler – forhold i regnskabet Personligt ejet virksomhed, årsregnskab – engelsk Ikke-

forringelseserklæring Spaltning – udtalelse om spaltningsplan Personligt ejet virksomhed, 

årsregnskab – review af ledelsesberetning AndelsboligforeningKoncern D – koncern-
regnskab og årsregnskab Åbningsbalance Kapitalforhøjelse - indskud af aktiver Personligt ejet virk-

somhed, årsregnskab Internt regnskab - til internt brug Aktionærlån – tilbagebetaling Koncern 

Mellembalance – ekstraordinært udbytte

Budget – undersøgelse
Genoptagelse

Tilskud  til drift – udtalelse om forvaltningsrevision

Fusion – mellembalance

Kapitalforhøjelse – bestående virksomhed

Likvidation
Spaltning – regnskab

Vurderingsberetning – ”aktieombytning”

Erklæringer?
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af vores kursister vil vælge PwC 
igen som kursusudbyder.

Vores kursisters samlede tilfredshed 
er evalueret til 4,15 på en skala fra 1-5.

97,4%

Oplev de mange fordele hos PwC’s Academy:

 Højt fagligt niveau og relevant indhold med praktiske cases

 PwC’s førende faglige eksperter udvikler og afholder kurser

 Kompetent rådgivning til dit valg af uddannelse 

 Du designer selv din SR-efteruddannelse og kan vælge mellem 
 kurser, e-learning og workshops 

 Optimale kursusfaciliteter og forplejning.

Bliv opdateret inden for 
moms og IFRS 
Vores e-learning er en åben og fleksibel 
mulighed for dig og dine medarbejdere.

Køb nu og få IFRS til 
introduktionspris
• IFRS-pakke: 3.995 kr. ekskl. moms, 

indeholder 16 e-learnings med op til 
32 timers efteruddannelse.

• Pr. e-learning: 350 kr. ekskl. moms.

Academy On Demand
Nye muligheder med e-learning

Kursustilbud fra PwC's Academy 
der holder dig fagligt skarp

 

www.pwc.dk/academy

Velkommen til  
PwC’s Academy

Træn i
eget tempo

Bliv opdateret
med seneste nyt

Opnå efteruddannelse 
inden for regnskab

Få tilpasset et tilbud 
med flere licenser til 

din virksomhed

Løs dagligdagens
udfordringer nu 

og her

Anvend e-learning 
som supplement til 
øvrig uddannelse

3945 3535 academy@pwc.dkKontakt vores kompetencerådgivning www.pwc.dk/academyLæs mere og bestil www.pwc.dk/academyondemand
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Er I flere medarbejdere i din virksomhed, som har behov 
for et kompetenceløft? Vi skræddersyer et tilpasset kom-
petenceforløb, så I får mere værdi ud af jeres ressourcer 
til efteruddannelse.

Fordele ved et skræddersyet kompetenceforløb:

 Kursets indhold bliver tilpasset jeres behov og ønsker

 Praktiske cases, der er relevante for jeres type virksomhed

 Det faglige niveau bliver tilpasset dine medarbejderes niveau

 Det udleverede kursusmateriale bliver skræddersyet til jer

 Sparring, der vedrører jeres særlige udfordringer.

Vores kompetencerådgivere og faglige eksperter giver dig vejledning, og 
sammen tilpasser vi et kompetenceforløb, der bedst muligt løser jeres 
faglige udfordringer.

Skræddersyet 
kompetenceudvikling SR-efteruddannelse

3, 2, 1 – book kursus nu!
2014 er sidste år af din treårige periode, 
hvor du som statsautoriseret eller registreret 
revisor skal opnå 120 timers efteruddan-
nelse for at beholde din autorisation.

Hos PwC’s Academy har du stadig mulighed 
for at deltage på kurser, der bidrager til dine 
efteruddannelsestimer - både inden for den 
tvungne og frie fordeling samt din speciali-
sering. 

Kontakt os for at få skræddersyet din efter-
uddannelse, så den matcher dine behov og 
ønsker.

Vælger du flere af vores kursus-
tilbud, så kontakt os for din individu-
elle pris. Oplys kampagnekode "SR".

Kursustilbud Efteruddannelsestimer

Revision/erklæring

SR-Update (opfylder den tvungne årlige fordeling) 8

Interne kontroller - Essential 16 

Interne kontroller - Advanced 8 

Risikostyring 16 

Regnskab

SR-Update (opfylder den tvungne årlige fordeling) 8    

IFRS-Update 8

IFRS e-learning op til 32 

Navigating IFRS 17 

Årsregnskabsloven 16 

Værdiansættelse 16 

Skat

SR-Update (opfylder den tvungne årlige fordeling) 4

Selskabsskat og sambeskatning 16

Transfer pricing - Essential 16 

Transfer pricing - Advanced 8 

Moms ved handel med udlandet 16 

www.pwc.dk/academy

Viden der bringer
dig videre

3945 3535 academy@pwc.dkKontakt vores kompetencerådgivning www.pwc.dk/academyLæs mere og bestil www.pwc.dk/academyondemand

Ring 
mig op

Sms KURSUS til 1231 

Pris: alm. sms-takst
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REVISOR ER VIRKSOMHEDERNES 
FORETRUKNE ØKONOMIRÅDGIVER

B / BAROMETERET

Revisorerne nyder stor tillid og troværdighed hos virksomhederne og 
får desuden en topplacering på tillidsskalaen sammenlignet med andre 
rådgivertyper. Adspurgt om tilliden til forskellige rådgivere på en skala 
fra 1 til 10 har virksomhederne givet revisorerne en score på knap 7. Til 
sammenligning har advokater fået en score på 6,5 og bankrådgivere en 
score på kun knap 5. Virksomhederne har dermed større tillid til revisor 
end til andre rådgivere. 

Tillid til forskellige typer af rådgivere

Hvem søger din virksomhed rådgivning fra på følgende områder? 
(flere svar muligt)

Revisor vækker ikke blot virksomhedernes tillid, men har på  
baggrund af sin revision af virksomhedernes regnskaber også et 
grundigt indblik i virksomhedernes økonomi. Derfor mener virk-
somhederne også, at revisor ofte har et bedre fundament at yde 
økonomisk rådgivning på end øvrige rådgivere. Hele 64 procent  
af virksomhederne har svaret, at de er enige eller meget enige i,  
at revisor, i kraft af sin revision, har de bedste forudsætninger for  
at yde kompetent rådgivning, og derfor er revisor også en af de 
mest efterspurgte økonomirådgivere i de danske virksomheder. 

Når virksomhederne søger rådgivning om skat, moms og afgifter, 
er revisor uovertruffet virksomhedernes foretrukne rådgiver, men 
også når virksomhederne søger hjælp til spørgsmål om budgetter 
og kapitalplaner i forbindelse med lån, ejerskifte og fusioner, øko-
nomistyring og omlægning af lån, er revisor den oftest benyttede 
rådgiver. 

Om undersøgelsen: Analysen er udført af analyseinstituttet YouGov. 
Der er i september 2013 gennemført 488 interviews med selvstændige/
virksomhedsejere, CFO’s og CEO’s i danske virksomheder. Virksomhe-
derne, som indgår i analysen, udgør et repræsentativt udsnit af danske 
virksomheder med hensyn til størrelse, branche og geografi. ·

De danske virksomheder har større tillid til revisor end til andre typer af rådgivere 
som eksempelvis advokater og bankrådgivere. Derudover er revisor den rådgiver, 
som virksomhederne oftest henvender sig til, når de søger økonomirådgivning. 
Det viser en ny analyse, som er gennemført af YouGov for FSR – danske revisorer
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Fødselsdage og
jubilæer

Marts 2014
Partner og statsautoriseret revisor Kurt 
Lægård, Lægård Revision i København, 
fylder 50 år den 1. marts 2014.

Indehaver og registreret revisor Jørgen 
Joost, Joost & Partner ApS, fylder 60 år 
den 1. marts 2014.

Registreret revisor Sten Dalsten, ansat 
hos Dansk Revision Roskilde, fylder 50 år 
den 8. marts 2014.

Partner og statsautoriseret revisor Jens 
Skov, BDO Haderslev, fylder 60 år den 9. 
marts 2014.

Partner og statsautoriseret revisor Erik 
Møller, Dansk Revision Randers, fylder 
60 år den 10. marts 2014.

Statsautoriseret revisor Jørgen Weimar-
Rasmussen, ansat hos PwC Trekantsom-
rådet, fylder 60 år den 17. marts 2014.

Statsautoriseret revisor Povl Erik Boldt, 
Viborg, fylder 70 år den 19. marts 2014.

Partner og statsautoriseret revisor Steen 
Christensen, Deloitte København, fylder 
60 år den 23. marts 2014.

Statsautoriseret revisor Andreas Nico-
laisen, Rungsted Kyst, fylder 75 år den 
24. marts 2014.

Statsautoriseret revisor René Ølgaard 
Pedersen, ansat hos Revisorgaarden i 
København, fylder 60 år den 27. marts 
2014.

Statsautoriseret revisor Svend Ørjan 
Jensen, Charlottenlund, fylder 70 år den 
31. marts 2014.

April 2014

Registreret revisor Lotte Renbo  
Andersen, ansat hos MS revision i  
Otterup, fylder 50 år den 1. april 2014.

Partner og statsautoriseret revisor 
Vibeke Düring Jensen, Info:Revision i 
Søborg, fylder 50 år den 1. april 2014.

Registreret revisor Alex Duus, ansat 
hos Jysk Landbrugsrådgivning i Esbjerg, 
fylder 50 år den 2. april 2014. 

Partner og statsautoriseret revisor Flem-
ming Kühl, Deloitte i Esbjerg, fylder 60 år 
den 6. april 2014.

Partner og statsautoriseret revisor Ellen 
Marie Vestergaard, PwC i Herning, fylder 
60 år den 7. april 2014.

Statsautoriseret revisor Peter A. Wistoft, 
ansat hos Deloitte i Nuuk, fylder 50 år 
den 8. april 2014.

Statsautoriseret revisor Troels Ravnholt, 
Skive, fylder 70 år den 14. april 2014.

Partner og statsautoriseret revisor Per 
Jansen, Deloitte i Kolding, fylder 50 år 
den 16. april 2014.

Partner og registreret revisor Peter West-
ergaard, Dansk Revision i Kalundborg, 
fylder 50 år den 17. april 2014.

Registreret revisor Jørgen Nordbæk, 
København NV, fylder 60 år den 18. april 
2014.

Statsautoriseret revisor Willy Rygaard, 
Esbjerg, fylder 75 år den 18. april 2014.

Statsautoriseret revisor Arne Jensen, 
Nærum, fylder 70 år den 22. april 2014.

Statsautoriseret revisor Jan Grevelund, 
ansat hos Revision & Råd i Odense, 
fylder 60 år 30. april 2014.

Partner og statsautoriseret revisor 
Michael Ankjær-Jensen, Ankjær-Jensen 
i København, fylder 60 år den 30. april 
2014.

Maj 2014

Registreret revisor Gunnar Ditlevsen, 
ansat hos PwC i Esbjerg, fylder 60 år den 
1. maj 2014.

Statsautoriseret revisor Niels Düring 
Pedersen, ansat hos Gerresheimer Vær-
løse A/S, fylder 50 år den 5. maj 2014.

Statsautoriseret revisor Jacob Schiøler 
fylder 80 år den 13. maj 2014.

Statsautoriseret revisor Erik Vintov, 
Herlev, fylder 70 år den 16. maj 2014.

Partner og registreret revisor Niels Jørn 
Jeppesen, RevisionRy, fylder 50 år den 
17. maj 2014.

Registreret revisor Hans Markussen, 
ansat hos Vestjysk Landboforening i 
Ringkøbing, fylder 60 år den 18. maj 
2014.

Statsautoriseret revisor Sven Carlsen, 
ansat hos KPMG Frederiksberg, fylder 60 
år den 22. maj 2014.

Indehaver og registreret revisor Torben 
H. Simonsen, Revision Køge, fylder 50 år 
den 23. maj 2014.

Statsautoriseret revisor Erik Teis 
Hansen, Frederiksberg, fylder 80 år den 
28. maj 2014.

Partner og registreret revisor Jørgen 
Asger Pedersen, Revisionsfirmaet Obsen 
& Nielsen A/S i Kalundborg, fylder 50 år 
den 30. maj 2014.

Statsautoriseret revisor Nis J. Ben-
netzen, Hellerup, fylder 70 år den 31. 
maj 2014.

Jubilæer
Revisionshuset i Løsning har 25-års- 
virksomhedsjubilæum den 1. april 2014.

REVI-MIDT godkendt revisionspartner-
selskab i Langå har 30-års-virksomhed-
sjubilæum den 1. april 2014.

Dansk Revision Silkeborg A/S har 
40-års-virksomhedsjubilæum den 31. 
maj 2014.

I nyt job
Hans Jørn Lindeskov har per den 1. 
januar 2014 skiftet job fra Ernst & Young 
i Søborg til Revisorgaarden i København.

Statsautoriseret revisor Lars Duisberg 
Jørgensen har per den 1. januar 2014 
skiftet job fra Sønderjyllands Revision til 
Revisionscentret Aabenraa.

MÆRKEDAGE

N /  NAVNESTOF
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N /  NAVNESTOF

DET RUNDE  
PORTRÆT

Da Sven Carlsen skulle til revisoreksamen, var 
han først gennem et forberedende uddannelses-
forløb hos FSR. Da han fik sit bevis i hånden den 
18. marts 1983, kom han selv ind i det udvalg, 
der stod for den eksamensforberedende under-
visning, og blev formand for det. Siden da – i 
over halvdelen af sine 60 år, som han fylder den 
22. maj 2014 – har han delt ud af sin faglighed i 
foreningsregi: I en årrække som næstformand i 
REVU og senest som formand for Etikudvalget. 

Netop etik og almindelig god revisoradfærd  
ligger Sven Carlsen meget på sinde. “Når man har 
fået en kasket på, der hedder godkendt revisor, er 
man offentlighedens tillidsrepræsentant, og så skal 
man agere på en værdig måde, som omverdenen 
forventer af os. Jeg synes, det er vigtigt, at vi værner 
om vores fag”, siger han. “Det er især revisors uaf-
hængighed, der vejer meget og giver mange prakti-
ske udfordringer”, fortæller han. 

Det gælder også i hans daglige virke som Ethics 
and Independence Partner i KPMG, hvor han  
oplever, at problemstillinger om revisors  
uafhængighed er daglig kost. “Det gælder både 
uafhængighed i kundeforhold, men også personlig 
uafhængighed i forhold til, at enhver person, der 
har en rolle i KPMG, overholder de regler, der er for 
uafhængighed. Der bliver jeg brugt som sparrings-
partner af organisationen i forhold til hvilke opga-
ver, man kan påtage sig, og hvilke man ikke kan som 
revisor”. Han har arbejdet i KPMG, siden han blev 
færdiguddannet, og han blev partner i 1986. 

Når Sven Carlsen kigger tilbage på sine mange år 
i foreningen, er han ikke tvivl: “Det giver en mu-
lighed for at påvirke udviklingen inden for faget og 
giver mig en masse kollegial sparring og en masse 
faglighed”, siger han. Og hans kollegaer i FSR – 

danske revisorer er heller ikke i tvivl:  
“Sven Carlsen bidrager aktivt, er fagligt intelligent 
og generelt bare en rigtig god fyr”, beretter de. “Sven 
er en hyggelig, uhøjtidelig og lun person. Og han er 
altid god for en god historie. Da REVU hørte, at jeg 
skulle gense Sven i Etikudvalget, efterlyste de gamle 
medlemmer straks Sven som leverandøren af en 
strøm af gode vittigheder”, fortæller blandt andet 
Lars Kiertzner, der er chefkonsulent i FSR – dan-
ske revisorer og sekre-tær for Etikudvalget. 

Når det ikke handler om etik, er det vandet, der 
trækker i Sven Carlsen. Han har sejlet, siden han 
var helt ung og nyder at holde sommerferie til 
vands med familien, som tæller to voksne børn – 
en søn og en datter – samt hans kone. “Jeg er me-
get friluftsmenneske. Udover at jeg har sejlet hele 
mit liv, har jeg blandt andet stået en del på ski, og på 
mine gamle dage er jeg begyndt at spille golf”, siger 
han. 

60-ÅRS-FØDSELSDAGEN skal fejres med venner 
og familie, og der skal lyde et stort tillykke fra for-
eningen. ·

Sven Carlsen fylder 60 år

Det skal man servere til en 60-års fødselsdagsmid-
dag for Sven Carlsen: Jeg er altspisende! Det be-
høver ikke være for tungt kød – til gengæld gerne 
masser af grønt. Men det vigtigste er at kunne nyde 
maden i hyggeligt selskab.
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Henrik Y. Jensen, cand.merc.aud., har 
bestået eksamen som statsautoriseret 
revisor. Han er ansat hos PwC i Hellerup, 
hvor han rådgiver blandt andet små og 
mellemstore virksomheder inden for it-, 
produktions- og ejendomsbranchen.

Lise Bro Ulrich Jensen, cand.merc.aud., 
har bestået eksamen som statsautor-
iseret revisor. Hun er ansat hos PwC i 
Hellerup, hvor hun rådgiver og reviderer 
regnskaber for mellemstore virksom-
heder.

Allan Aakmann Christensen, cand.merc.
aud., har bestået eksamen som statsau-
toriseret revisor. Han er ansat hos PwC 
i Skive, hvor han rådgiver blandt andet 
små og mellemstore virksomheder om 
regnskabs- og skattemæssige forhold, 
generationsskifte og omstruktureringer.

Jesper Kiilerich Viborg, cand.merc.aud., 
har bestået eksamen som statsautorise-
ret revisor. Han er ansat hos PwC i Skive, 
hvor han rådgiver blandt andet små 
og mellemstore virksomheder. Blandt 
kunderne er også et par børsnoterede 
selskaber, herunder pengeinstitutter. 

Jakob Brasted, cand.merc.aud., har 
bestået eksamen som statsautoriseret 
revisor. Han er ansat hos PwC i Hellerup, 
hvor han blandt andet rådgiver om 
regnskabsmæssige problemstillinger for 
børsnoterede virksomheder og store 
internationale koncerner.

Simon Vinberg Andersen, cand.merc.
aud., har bestået eksamen som statsau-
toriseret revisor. Han er ansat hos PwC i 
Hellerup, hvor han blandt andet rådgiver 
vækstvirksomheder, ejendomsselskaber 
og rådgivende selskaber om budgetter-
ing, regnskab og skat.

Kristian Pedersen, cand.merc.aud., har 
bestået eksamen som statsautoriseret 
revisor. Han er ansat hos PwC i Hel-
lerup, hvor han blandt andet rådgiver 
transport- og logistikbranchen om 
regnskabsmæssige forhold efter IFRS 
(internationale regnskabsstandarder).

Lasse Fuglsang Pedersen, cand.merc.
aud., har bestået eksamen som statsau-
toriseret revisor. Han er ansat hos PwC i 
Hellerup, hvor han blandt andet rådgiver 
virksomheder om regnskabsmæssige 
forhold i olie-, pharma- og automobilin-
dustrien.

Anders Baumbach, cand.merc.aud., har 
bestået eksamen som statsautoriseret 
revisor. Han er ansat hos PwC i Hellerup, 
hvor han rådgiver blandt andet mel-
lemstore selskaber inden for emballage-, 
kemi- og detailindustrien om regnskab 
og selskabsskat.

Christian Hansen, cand.merc.aud., har 
bestået eksamen som statsautoriseret 
revisor. Han er ansat hos PwC i Hellerup, 
hvor han rådgiver små og mellemstore 
virksomheder om regnskabsmæssige, 
skattemæssige og selskabsretlige prob-
lemstillinger.

Vicky Werfel, 32 år, har efter 10 års 
studier ved siden af fuldtidsjobbet 
bestået eksamen og er nu ansat som 
statsautoriseret revisor i revisions- og 
konsulenthuset inforevision, hvor hun 
begyndte som revisortrainee i 2001. 
Hun beskæftiger sig særligt med revi-
sion og rådgivning af små og mellem-
store virksomheder. 

John Richardt Larsen, 34 år, har 
bestået eksamen og er nu ansat som 
statsautoriseret revisor i revisions- og 
konsulenthuset inforevision, hvor han 
begyndte som revisortrainee i 1999. 
Han beskæftiger sig især med revision 
og rådgivning af små og mellemstore 
virksomheder.

Jesper Ehlers, cand.merc.aud., har 
bestået eksamen som statsautoriseret 
revisor. Han er ansat hos PwC i Slagelse, 
hvor han rådgiver blandt andet små 
og mellemstore virksomheder om 
generationsskifte samt køb og salg af 
virksomheder.
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Forstå momsreglerne

Mette Juul har skrevet bogen “Moms på tværs”, der har fået sin titel på 
grund af den måde, bogen er struktureret på. I stedet for at indeholde 
en kronologisk gennemgang af de enkelte regler inden for momsret-
ten, er bogen opdelt i emner. Emnerne er blandet andet fast ejendom, 
virksomhedsoverdragelse og rekonstruktion. Tematiseringen gør det 
nemmere for rådgivere, der ikke er momseksperter, at opnå overblik-
ket i forhold til den konkrete situation, uanset om problemstillingen 
handler om tab på debitorer eller moms vedrørende køb fra udlandet. 
En god og læseværdig fremstilling for alle, der kommer i berøring med 
momsretslige problemstillinger.

Titel: Moms på tværs, 286 sider
Forfatter: Mette Juul
Pris: 496 kr. ekskl. moms
Forlag: Karnov
ISBN: 978-87-619-3457-4

Aktieavancer

“Aktieavancebeskatning” foreligger nu i sin 3. udgave med et omslag, 
hvis farve understreger emnets stedsegrønne betydning. Anden ud-
gave var fra 2006, og siden da er vedtaget 28 ændringer til aktieavance-
beskatningsloven, der alle bliver behandlet i bogen. Reglerne for både 
personer og selskaber bliver gennemgået, hvilket også gælder investe-
ringsbeviser og forskellige specielle aktieformer. Afståelsesbegrebet 
bliver diskuteret, for hvornår er en aktie skattemæssigt afstået? Et rele-
vant emne, hvis eksempelvis en børsnoteret virksomhed går konkurs. 
Også principperne for periodisering og opgørelse kan volde kvaler, og 
de forskellige metoder behandles. Rådgivere, der har rigeligt at gøre 
med spørgsmål om til- og fraflytning samt det altid relevante emne 
om succession, kan også få svar. Bogen giver også mulighed for at gen-
opfriske hukommelsen om de mange overgangsordninger, der præger 
aktieavancebeskatningen. 

Titel: Aktieavancebeskatning 3. udgave, 661 sider
Forfattere: Erik Banner-Voigt og Preben Underbjerg Poulsen
Pris: 896 kr. ekskl. moms 
Forlag: Karnov
ISBN: 978-87-619-3417-8

Kursgevinster

Selvom beskatningen af kursgevinster i det store og hele baserer sig 
på en enkelt lov, kursgevinstloven, er det alligevel så omfattende en 
problemstilling, at der skal mere end 800 sider til, hvis man for alvor 
vil gå i dybden med emneområdet. 3. udgave af “Kursgevinstloven” 
er struktureret som en lovkommentar, der gennemgår de enkelte 
bestemmelser i loven med udgangspunkt i lovens motiver samt re-
levante domme og fortolkninger. Hvert emne indledes med et over-
blik og en gennemgang af historikken på området. Da det typisk er 
forholdene omkring et enkelt emne inden for eksempelvis eftergi-
velse af gæld ved akkorder eller finansielle kontrakter, har denne 
lovkommentar en struktur, der er relevant i det daglige arbejde, når 
svaret skal findes på konkrete spørgsmål om den skattemæssige be-
handling af kursgevinster eller tab. ·
Titel: Kursgevinstloven 3. udgave, 831 sider
Forfattere: Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen, Henrik Peytz
Pris: som E-bog til download koster bogen 1.216 kr. inkl. moms.  
På SAXO.com koster bogen kr. 1.876,54 inkl. moms
Forlag: DJØF Forlag
ISBN: 978-87-574-9649-9
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Økonomistyring 
med sigte på fremtiden

Få overblik til overskud i skyen

budget123 er online. Det ligger i skyen. Og det henter 

selv dine kunders regnskabstal. 

Log ind som administrator, og servicér hver enkelt 

kunde direkte. Det er effektivt og indlysende enkelt. 

Du har smart funktionalitet ved fingerspidserne, så du 

nemt laver rapporter, der giver dine kunder overblik    

– Overblik til overskud.

Slip regnearkene, og mød dine kunder i skyen. 

Bestil en præsentation på www.budget123.dk

Automatisk rapportering
budget123 henter selv bogførte tal

Lav nemt likviditetsbudget 
Forecast, simulering, scenarier og meget mere

Arbejd tæt sammen med din kunde
I har adgang til samme tal på samme tid

Tilgængeligt. Sikkert. Opdateret
Og ingen bryderier med drift og backup

L e de ls e s rapport V irks om he d A pS

Navn Enhed
2013
A ug
Real

2013
A ug
Bud

2013
A ug
A fv

2012
A ug
Real

Sml
A ug
A fv

2013
Å TD
Real

2013
Å TD
Bud

2013
Å TD
A fv

2012
Å TD
Real

Sml
Å TD
A fv

13/ 14
Sum

Estimat

13/ 14
Sum
Bud

13/ 14
Sum
A fv

12/ 13
Sum
Real

Sml
Sum
A fv

Resultatopgørelse

Omsætning i alt 1.000 kr. 273,0 178,5 94,5 178,5 94,5 458,6 335,4 123,2 335,4 123,2 2.648,3 2.525,1 123,2 2.525,1 123,2

Salgsreduktioner i alt 1.000 kr. 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 15,9 15,4 0,5 15,4 0,5

Dækningsbidrag 1.000 kr. 272,7 178,5 94,2 178,5 94,2 458,1 335,4 122,7 335,4 122,7 2.632,4 2.509,7 122,7 2.509,7 122,7

Lønninger i alt 1.000 kr. 138,9 118,0 20,9 118,0 20,9 218,9 181,7 37,2 181,7 37,2 1.732,0 1.694,8 37,2 1.694,8 37,2

Dækningsbidrag 2 1.000 kr. 133,9 60,6 73,3 60,6 73,3 239,2 153,7 85,5 153,7 85,5 900,4 814,9 85,5 814,9 85,5

Salgs- og
rejseomkostninger i
alt

1.000 kr. 1,2 21,9 -20,6 21,9 -20,6 8,2 38,6 -30,4 38,6 -30,4 312,6 343,0 -30,4 343,0 -30,4

IT-drifts- og
udviklingsomkostni... i
alt

1.000 kr. 0,6 2,3 -1,7 2,3 -1,7 13,9 13,2 0,8 13,2 0,8 58,2 57,4 0,8 57,4 0,8

Autodrift - personbiler i
alt 1.000 kr. 0,6 1,3 -0,7 1,3 -0,7 1,2 2,8 -1,6 2,8 -1,6 21,5 23,1 -1,6 23,1 -1,6

Lokaleomkostninger i
alt 1.000 kr. 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 60,5 60,5 0,0 60,5 0,0

Administrationsomk... i

alt 1.000 kr. 0,3 14,2 -13,9 14,2 -13,9 10,3 18,0 -7,7 18,0 -7,7 123,5 131,2 -7,7 131,2 -7,7

Resultat før
afskrivninger 1.000 kr. 126,2 15,9 110,3 15,9 110,3 195,5 71,1 124,5 71,1 124,5 324,2 199,7 124,5 199,7 124,5

Afskrivninger i alt 1.000 kr. 24,7 35,0 -10,3 35,0 -10,3 49,4 70,0 -20,6 70,0 -20,6 337,7 358,3 -20,6 358,3 -20,6

Resultat før renter 1.000 kr. -101,5 19,1 -120,6 19,1 -120,6 -146,1 -1,0 -145,1 -1,0 -145,1 13,5 158,6 -145,1 158,6 -145,1



Få mere ud af din forening
Brug os til forårsrengøring i din efteruddannelse

Viden du bruger hver dag
I foreningens uddannelsesteam sidder vi tæt på lovgiv-

ningsprocessen og tæt på foreningens faglige specialister. 

Så vi får god hjælp til at planlægge de rigtige kurser til dig. 

Se nærmere på de 70 kurser, der allerede ligger 

klar i kursusplanlæggeren på kursusplan.fsr.dk   

Følg med i løbet af året, der er flere kurser på vej.  

Viden du bruger i praksis
Vores kurser dækker i bredden og i dybden. Du 

skal undervises af praktikere, der ved, hvordan 

hverdagens opgaver skal løses bedst muligt.  

Vores undervisere skal også være de bedste på 

deres områder.

Vi laver uddannelse, der passer til dig  
og din virksomhed
Har du brug for en personlig uddannelsesplan? Skal vi kigge 

på en løsning for hele virksomheden, eller skal vi tale om 

noget helt andet? 

Med venlig hilsen

Dorte Carlsson 

dca@fsr.dk

2628 0741

Dorte Carlsson er Uddannelseschef i FSR – danske revisorer

Skriv til mig på 
dca@fsr.dk,  
eller ring på 
2628 0741
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– Overblik til overskud.

Slip regnearkene, og mød dine kunder i skyen. 

Bestil en præsentation på www.budget123.dk

Automatisk rapportering
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Tilgængeligt. Sikkert. Opdateret
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Pris kr. 309,- 
ekskl. moms i abn.

 

Revisormanual 2014-1 ude nu!
 

Køb den i online butikken på www.karnovgroup.dk/revman 

NYHED

Revisormanualen er opslagsværket, 
der samler de vigtigste regler, 
satser og beløbsgrænser til brug for 
rådgivning inden for regnskab, skat, 
moms, selvangivelse og arbejdsmar-
kedsforhold.
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