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s. 40 / arbejdsforhold
Beierholm og balancen. Synlig 
plads til både private og professio-
nelle ambitioner.  Beierholm indgår 
individuelle balanceaftaler. 

s. 44 / regnskabsdata
Soliditet og overskudsgrad udgør 
centrale nøgletal, når Experian 
kreditvurderer virksomheder.

s. 48 / uddannelse 
Fremtidens kandidater skal bestå 
tre uafhængige skriftlige eksamener 
og en mundtlig eksamen. Den store 
skriftlige eksamen udgår.

‘Som revisor 
har jeg lært  

meget om risiko  
og væsentlighed’

interview med sisse fjelsted rasmussen, 
Cfo i scandinavian Tobacco group

 
s. / 16

Velkommen til 
INSPI 

—
For fremtiden udkommer IN-

SPI som en del af SIGNATUR. Her 
indgår som sædvanligt større 

faglige artikler samt  
klip og notitser 

s. / 23-38



Kom først over 
målstregen …

AArhus  |   Tangen 6  |   8200 Aarhus N   |   Tlf. + 45 7020 2086  |    qwm.dk     |   elbek-vejrup.dk

… undgå tidskrævende dobbeltregistreringer 
af kundedata én gang for alle! 

Ta` en guidet tur og se, hvordan du helt enkelt trækker 
data fra EV Revisor over i QWM.

Gå ind på elbek-vejrup.dk/revision og start din guidet tur.

Kvalitetsstyring til revisorer



s. / 28s. / 52s. / 12

s. / 40s. / 34 s. / 44Beierholm i balance
Beierholm fik med en 5. plads i 2012 
den bedste placering nogensinde i 
’Danmarks bedste arbejdsplads’.

INSPI 
Læs om den nye indsendelsesbekendt-
gørelse og tilhørende indsendelsesvej-
ledning. 

Vigtig viden i en krisetid
Experian anvender informationer 
om soliditet og overskudsgrad for at 
udregne kreditvurderinger.

s. / 04 s. / 06 s. / 08Leder
Krisen understreger vigtigheden af ret-
visende regnskaber. Regnskabsbrugerne 
kræver fyldestgørende dokumentation.

Medlemsnyt
Kundebladet DIN REVISOR INFORMERER 
har fået et nyt udseende og et skærpet 
indhold.

Barometeret
Otte ud af ti konkursramte virksom-
heder gik konkurs mere end et år efter 
balancedatoen.

s. / 10 s. / 12 s. / 16Hotline 
Læs om aktuelle spørgsmål og svar fra 
FSR – danske revisorers faglige hotline.

Tema: Finansiering
Halvdelen af de virksomheder, som har 
afleveret en konkret låneanmodning i 
banken, har fået afslag.

Profilen
Fem skarpe spørgsmål til statsautori-
seret revisor Sisse Fjelsted Rasmussen, 
som er CFO i Scandinavian Tobacco. 

s. / 20 s. / 24 s. / 28Ledelse
Der er mange udfordringer, når du 
udnævnes som leder for dine  
tidligere kollegaer.

INSPI 
Ejerskifte – fra sælgers synspunkt. En 
del af at drive virksomhed er at sikre 
dens udvikling og fortsatte eksistens.

INSPI 
'Kapitalejerlån' – selskabsretligt samt 
regnskabs- og revisionsmæssigt. 

s. / 52 s. / 56s. / 48 Tæt teamwork ved rekonstruktioner
En vellykket rekonstruktion kræver et 
tæt samarbejde mellem advokaten og 
den uvildige revisor.

Nye folk til revisorfaget
600 elever på landets handelshøjskoler 
har spillet revisorspil. Både elever og 
lærere er begejstrede.

Ny uddannelse (næsten) på plads
Hækkeløb og ikke højdespring. For 
fremtiden skal kandidaterne bestå tre 
små og ikke én stor eksamen.

s. / 62 Regnskabsregulering og revision  
i praksis
Læs anmeldelser af ’Finansiel Rapporte-
ring’ og ’Revision i praksis’. med it.

KAPITALEJERLÅN
Status på (u)lovlige 'kapitalejerlån'
Gennemgang af de selskabsretlige samt 
regnskabs- og revisionsmæssige aspekter af 
'kapitalejerlån'.

TEMA I 2013: FINANSIERING
Virksomhedernes finansieringsmuligheder
Vi tager hul på årets tema i SIGNATUR, finansie-
ring. Vi har talt med repræsentanter for Nordea, 
Middelfart Sparekasse, Finansrådet  
og Håndværksrådet.

REKONSTRUKTIONER
“I sin tid oplevede jeg en vis skepsis hos advo-
katerne, fordi en yderligere aktør skulle indover. 
Jeg har kun mødt positive samarbejder, fordi 
vi supplerer hinanden godt”, fortæller advokat 
Knud K. Damsgaard, Focus Advokater.

Indhold
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lEdER

vEd moRTEn SpEITzER, foRmAnd, FSR – danske revisorer
oG ChARloTTE JEpSEn, Adm. dIREkTøR, FSR – danske revisorer

den økonomiske krise 
understreger vigtigheden af 
retvisende regnskaber
Selvom mange eksperter har forudset svag til 
stigende økonomisk vækst i 2013, så havde 
vi kun lige taget hul på året, da Sparekassen 
lolland gik konkurs. og prognosen er, at flere 
bankkrak er i vente. det er en påmindelse om, 
at den økonomiske krise langt fra er overstået, 
og at den knaphed på finansiering, erhvervsli-
vet har oplevet de senere år, ikke er ovre. 

At den knap så optimistiske prognose for 
dansk økonomi ikke er ubegrundet sortsyn, 
har vi fået bekræftet i vores seneste survey 
om virksomhedernes adgang til finansiering 
i 2013. her er revisorerne meget klare i deres 
meldinger: virksomhederne er fortsat pres-
sede af skærpede lånevilkår og krav om øget 
sikkerhedsstillelse og højere renter. det nye 
er, at virksomhederne nu også bliver pressede 
af deres kunder og samarbejdspartnere, som 
kræver længere betalingsfrister. 

det krydspres er en giftig cocktail for mange 
virksomheder og betyder, at mange virksom-

heder må søge mod alternative finansierings-
former som private långivere, vækstfonden 
og fakturabørsen.

hvad betyder det så for revisorbranchen? 
Branchen har det naturligvis bedst, når kun-
derne har det godt. men netop de skærpede 
finansieringsvilkår betyder, at der er en sti-
gende efterspørgsel efter retvisende regnska-
ber, som en uafhængig revisor har erklæret 
sig om. krisen betyder, at både banker og le-
verandører i højere grad end tidligere kræver 
ordentlig og fyldestgørende dokumentation 
om virksomhedens sundhedstilstand. virk-
somhederne kan ganske enkelt ikke længere 
forvente at få et lån eller en leverance per 
automatik uden samtidigt at være parat til at 
blive set efter i sømmene. 

mange virksomhedsledere er desværre blevet 
vildledt af politikere og andre, som i årevis 
har udråbt regnskaber til administrative byr-
der og unødigt bøvl for virksomhederne, og 

som i forenklingens hellige navn de senere 
år har afskaffet en lang række krav til virk-
somhedernes regnskaber og revisionen heraf. 
det giver hovedbrud hos mange virksom-
heder nu, hvor krisen kradser, og hvor tro-
værdige, validerede regnskabsdata er stærkt 
efterspurgte. 

derfor bør man – også som mindre virksom-
hed – overveje, om det ikke er en god inve-
stering at få udarbejdet et regnskab med til-
strækkelig og fyldestgørende information. 
valide regnskaber og regnskabsinformation 
fjerner usikkerhed hos en samhandelspart-
ner; det giver tillid og ro til at fokusere på for-
retningen og gøre en god handel. det er gode 
argumenter at have med i tasken, hvis man 
som revisor skulle støde på en virksomheds-
leder, som mener, at tiden er til at “spare på 
revisor” – og foreningens nye erklæringsstan-
dard – udvidet gennemgang – vil være et rele-
vant tilbud til mange af de virksomheder.·

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

S. / 4   Signatur #1 lEdER



Har du klienter, der er ramt af kreditklemmen?
Via factoring tilbyder AL Finans en fleksibel finansieringsform, der giver maksimal likviditet 
gennem belåning af virksomhedens debitorer. Ved at overlade fakturaerne til os, frigøres der 
likviditet i takt med salget – især når virksomheden vækster.

Vi sørger for professionel håndtering af debitorerne og tilbyder desuden rådgivning om 
debitorporteføljens kreditmæssige styring, herunder risikoafdækning.

Hvad er factoring?
 Virksomheden fakturerer som normalt og sender os en fakturakopi

 Vi overfører 80 % af tilgodehavendet dagen efter

 Virksomheden modtager de resterende 20 %, når kunden har betalt

 Det er muligt at følge debitorbogholderiet og hente bogføringsdata 
 direkte ind i regnskabet via AL Finans Online

Med factoring bliver likviditeten optimeret og administrationen  
lettet, så virksomheden kan fokusere på vækst.

Udnytter dine klienter  
aktiverne optimalt?
Kontakt os og hør mere om de værdiskabende  
muligheder på: tlf. 43 24 49 90

Få visualiseret factoring på: www.factoring.dk

Kniber Det meD LiKViDiteten 
Og Den FinAnsieLLe OpbAKning?



Kunsten at anvende sund fornuft

Gør det nemt for dig selv – vælg globale fonde
Det er sund fornuft at investere med et globalt perspektiv. Derfor tilbyder vi dig 
kun  investeringer i globale fonde inden for aktier, obligationer og ejendomme.

Vi har hele verden som udgangspunkt og fokus på langsigtede investeringer. 
Derved får du de bedste betingelser for at opnå størst muligt risikojusteret 
afkast. Vi giver dig transparente investeringer, overblik og muligheden for 
nemt at sammensætte en komplet og global investeringsportefølje.

 Besøg www.skagenfondene.dk/nemt

 Scan QR-koden med din smartphone

 Ring på 7010 4001

NYHED
Nu kan du investere
i ejendomsselskaber 

 med aktiefonden 
SKAGEN m2.

Invester globalt
Sammensæt din portefølje med SKAGEN Fondene 

   Aktier      Obligationer      Ejendomme 

1495 SKAGEN m2 Komplet portefølje 210x275 mm Signatur.indd   1 08/02/13   15.18

et bliver fremover muligt på en 
ny måde at anvende din virk-
somheds gulpladebil til private 

formål, hvis bilen højst vejer tre tons. 
Det kræver, at du køber et dagsbevis til 
225 kroner for hver dag, du bruger bi-
len uden for arbejdstiden. De nye reg-
ler trådte i kraft den 1. januar 2013 og 
giver dig mulighed for at benytte vare-
bilen i fritiden 20 dage om året. Hvis dit 
firma har flere gulpladebiler, gælder 20 
dages-reglen for hver af bilerne. Beta-
lingen på 225 kroner vil dække både 
moms, skat og afgifter af den private 
anvendelse.
 
HVORDAN OG HVEM KAN BRUGE 
ORDNINGEN?
Du kan anvende de nye dagsbeviser, 
hvis du selv ønsker at benytte din 
virksomheds gulpladebiler til private 
formål, eksempelvis ved flytning eller 
lignende. Det er føreren, der selv skal 

sørge for at købe et dagsbevis. Dine 
medarbejdere kan også have glæde af 
ordningen. Hvis en medarbejder skal 
låne bilen, og arbejdsgiveren betaler 
for dagsbeviset, skal medarbejderen 
beskattes af dette som et personalego-
de. Dagsbeviserne kan købes via SKATs 
TastSelv service på internettet, og bevi-
set skal medbringes under kørsel med 
varebilen den pågældende dag. 
         
TIDLIGERE SKULLE DU BETALE  
PRIVATBENYTTELSESAFGIFT
Hvis du tidligere anvendte en gulpla-
debil til private formål, skulle du be-
tale privatbenyttelsesafgift samtidigt 
med, at du fortabte retten til fradrag af 
momsen ved anskaffelsen af køretøjet. 
Herudover skal føreren beskattes af 
værdien af fri bil. Derfor er dagsbeviser 
en rigtig god og billig løsning, hvis du 
kan nøjes med at bruge bilen privat 20 
dage om året.

Spar penge på 
dagsbeviser

LÆS hvordan Jan Jeppesen 
fra Tvilling VVS i Ballerup ser 
muligheder for at spare tid og 
penge ved de nye regler. 

side 4-5 

VI HAR været meget i tvivl om 
reglerne, når en medarbejder 
har spurgt, om han kunne låne 
bilen i weekenden. De nye regler 
fortæller klokkeklart, hvad der 
er op og ned. 

” JAN JEPPESEN:

TIMER

D

er du klar til  
mødet med din revisor?    

hvis folkepensionen  
ikke rækker   

vigtige 
datoer og satser

832

SÆRNUMMER, JANUAR 2013

– BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE

RevisorInformerer

VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

DIN REVISOR 
INFORMERER

SÆRNUMMER, JANUAR 2013SÆRNUMMER, JANUAR 2013

VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

DIN REVISOR 
INFORMERER

 
Tekst / Jan Wie, kommunikationschef,  
FSR – danske revisorer

de registrerede revisorers kundeblad Revi-
sorInformerer udkommer fra den 1. januar 
2013 i en ny og forbedret udgave. Et udvik-
lingsprojekt, som omfattede læserundersø-
gelser, spørgeskemaer og fokusgrupper, har 
mundet ud i et blad, som kommer endnu 
tættere på kunderne.

konklusionen på undersøgelsen var, at bladet 
skal styrke relationen mellem revisorerne og 
deres kunder ved at give kunderne nødvendig 

og nyttig faglig information, som kan sikre 
løbende kontakt og dialog mellem virksom-
heden og revisor og skærpe virksomhedernes 
forståelse af revisor som rådgiver. Undersø-
gelserne viste, at både revisorer og kunder har 
et ønske om en langvarig og stabil relation, og 
at kundebladet fungerer som et værktøj, der 
understøtter dette ønske.  

Som et led i relanceringen har fSR – danske 
revisorer haft dialog med cirka 400 reviso-
rer og med næsten 100 kunder. det grundige 
analysearbejde har udmøntet sig i et kon-
ceptpapir, som præcist definerer bladets for-
mål, strategiske målsætning og målgrupper. 
desuden udkommer bladet i et nyt design 
og layout, som læner sig op ad fSR – danske 
revisorers grafiske linje. Indholdsmæssigt ta-
ger artiklerne udgangspunkt i de ønsker, som 
revisorerne og kunderne har efterspurgt. Bla-
dets titel ændres en smule, så det nu hedder 
dIn REvSIoR InfoRmERER. ·  

—
For yderigere information om ’Din rEViSOr 
inFOrMErEr', kontakt venligst medlemsko-
ordinator gitte Jensen, FSr – danske revisorer: 
gje@fsr.dk, telefon 3369 1058. Yderligere op-
lysninger om priser, udgivelsesplan og abonne-
mentsformer kan du finde på fsr.dk/vaerktojer/
kundemagasin.

’dIn REvISoR InfoRmERER’ 
SkAl oplEvES Som nødvEn-
dIG foR dE CEnTRAlE mål-
GRUppER vEd AT InSISTERE på:

•	 Nytte og værdi: Alt indhold skal så vidt 
muligt hjælpe slutkunderne til at spare 
eller tjene penge – det vil sige kan opti-
mere, forenkle, forbedre deres virksom-
hedsøkonomi ved hjælp af deres revi-
sors faglighed.

•	 Opdatering og aktualitet: Alt indhold 
skal så vidt muligt knyttes til hel- eller 
halvaktuelle begivenheder, som kunne 
gøre kontakt mellem revisor og kunde 
relevant – NU.

•	 Nærhed og identifikation: DIN REVI-
SOR INFORMERERs indhold er skrevet 
og præsenteret i øjenhøjde med virk-
somhederne. Historierne har ejerlede-
rens synsvinkel. Henvendelsesformen 
er “dus” og direkte, uden omsvøb.

•	 Enkelhed og overblik: DIN REVISOR IN-
FORMERER leverer skræddersyet viden 
– ikke hyggelige artikler. Læserne kan 
orientere sig hurtigt og behøver ikke 
lang videregående uddannelse for at 
forstå pointerne.

•	 Stærk revisor-faglighed – ikke i formid-
lingen, men i substansen. Bladet skal 
signalere stærkest tænkelige “autorise-
rede” faglighed.

Kundebladet revisorinformerer har fået et væsentligt 
kvalitetsløft. Den 8. februar 2013 udsendte FSr – danske 
revisorer det helt nye blad.

RevisorInformerer  
i nye klæder

m /   m e d l e m s n y t
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Kunsten at anvende sund fornuft

Gør det nemt for dig selv – vælg globale fonde
Det er sund fornuft at investere med et globalt perspektiv. Derfor tilbyder vi dig 
kun  investeringer i globale fonde inden for aktier, obligationer og ejendomme.

Vi har hele verden som udgangspunkt og fokus på langsigtede investeringer. 
Derved får du de bedste betingelser for at opnå størst muligt risikojusteret 
afkast. Vi giver dig transparente investeringer, overblik og muligheden for 
nemt at sammensætte en komplet og global investeringsportefølje.

 Besøg www.skagenfondene.dk/nemt

 Scan QR-koden med din smartphone

 Ring på 7010 4001

NYHED
Nu kan du investere
i ejendomsselskaber 

 med aktiefonden 
SKAGEN m2.

Invester globalt
Sammensæt din portefølje med SKAGEN Fondene 

   Aktier      Obligationer      Ejendomme 

1495 SKAGEN m2 Komplet portefølje 210x275 mm Signatur.indd   1 08/02/13   15.18



dAnSkE REvISoRER hAR STyR  
på GoInG ConCERn

Otte ud af ti virksomheder, der gik konkurs i 2011, gik konkurs mere end ét år efter balancedatoen 
og dermed efter den periode, hvor revisor forventes at kunne vurdere virksomhedernes mulighe-
der for at fortsætte driften. Blandt den sidste femtedel af virksomheder, der gik konkurs inden for 
ét år efter balancedagen, havde seks ud af ti virksomheder enten et forbehold eller en supplerende 
oplysning om going concern i det seneste regnskab. Det fremgår af en ny analyse foretaget af FSr 
– danske revisorer i samarbejde med Beierholm.

Af analysen fremgår det, at revisorerne oftest ram-
mer rigtigt, når de skal forudse, om en virksomhed 
er i risiko for at gå konkurs. Undersøgelsen viser, at 
langt hovedparten af konkurserne skete mere end 
ét år efter balancedagen for virksomhedernes se-
nest aflagte regnskab. Det viser, at de fleste virksom-
heder går konkurs efter den periode, hvor revisor 
forventes at kunne vurdere virksomhedernes mulig-
heder for at fortsætte driften. 

Analysen er baseret på en stikprøve på 500 blandt 
de danske virksomheder, der gik konkurs i 2011. 
Anaysen er gennemført af FSR – danske revisorer i 
samarbejde med Beierholm i sommeren 2012. Du 
kan læse analysen i sin fulde længde på www.fsr.dk 

Fig 02 — Erklærede konkurser/mdr (sæsonkorrigeret). Kilde: Danmarks Statistik / Statistikbanken / KONK9

Fig 03 — Konkurser fordelt på tid fra balancedato til afsigelse af konkursdekret. 
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Over 2 år1 til 2 årunder 1 år

Forbehold eller supplerende oplysninger  
vedrørende going concern

Hverken forbehold eller supplerende 
oplysninger vedrørende going concern

Fig 01 — Seks ud af ti virksomheder, der gik konkurs 
inden for ét år efter balancedatoen, havde enten et 
forbehold eller en supplerende oplysning om going 
concern på regnskabet. 
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For mere information om Magnus:Årsafslutning kontakt os venligst på tlf. 33 96 01 36 eller 
via mail salg@magnus.dk, så du kan blive klar til at indberette dine regnskaber digitalt.

... giver dig:

    Digitale regnskaber via XBRL

    Skabeloner til regnskabsopstilling, årsberetning, 
erklæringer og specifikationer m.m.

    Årsrulning af regnskabstal

    Automatiserede processer

    Import/eksport af regnskabsdata fra de fleste  
ERP-systemer

    Import mulighed af alle finanstransaktioner fra 
bogholderiet

    Fuld integration til Magnus:Revision (kvalitetsikring)

    Mulighed for at foretage opslag i Magnus lovinfor-
mation direkte fra programmet

    Opdateret note funktionalitet der understøtter XBRL

    Optimeret Layout

    Opdateret faglighed

Magnus:Årsafslutning

Magnus:
Årsafslutning

Word, Excel,
Text, PDF

ERP-system/
bogføring

 

Magnus:
Økonomianalyse

Word, Excel,
Text, PDF

XBRL

Magnus:Revision

er du klar til at 
indberette dine 
regnskaber digitalt?

XBRL Annonce_051012.indd   1 05/10/12   11.36
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vEd JAn BRødSGAARd
FSR – danske revisorer 

Skal regnskabsvejled-
ningen følges?

udvidet gennemgang 
– hvilke regler gælder

Deposita og forudbe- 
talt leje i årsrapporten

underskrift på  
erklæ ringer

den nye regnskabsvejledning 
for klasse B og C stiller meget 
store krav – også til årsrappor-
ter i små virksomheder. langt 
de fleste af mine kunder ønsker 
blot at følge årsregnskabslovens 
minimumskrav i det eksterne 
regnskab. Kan vi fortsætte med 
denne praksis, når FSR – danske 
revisorer nu kommer med en ny 
regnskabsvejledning?

— når en virksomhed aflægger 
årsrapport, skal reglerne i års-
regnskabsloven følges. Inden 
for lovens rammer kan ledelsen 
vælge hvilken regnskabspraksis, 
som ønskes anvendt. det er frivil-
ligt, om ledelsen også vil leve op 
til de yderligere krav, der frem-
går af regnskabsvejledningen for 
klasse B- og C-virksomheder.

vejledningen kan opfattes som et 
hjælpeværktøj, der afklarer regn-
skabsmæssige problemstillinger 
og viser konkrete eksempler på 
regnskabsopstillinger, beskrivelse 
af regnskabspraksis, noter mv. 
på denne måde kan vejlednin-
gen inspirere og bidrage til god 
regnskabspraksis på konkrete 
områder, uden at virksomheden 
nødvendigvis følger vejledningen 
fuldt ud. 

fSR – danske revisorer håber, at 
regnskabsvejledningen bidra-
ger til at højne kvaliteten af små 
og mellemstore virksomheders 
årsrapporter. men som udgangs-
punkt er virksomhederne ikke 
forpligtede til at leve op til vejled-
ningens mange krav. · 

Vi har som kunde et selskab, der 
ejer en større ejendomsporte-
følje. hvordan skal vi behandle 
posten deposita og forudbetalt 
leje i selskabets årsrapport? In-
gen af lejerne har en opsigelse på 
mere end et år. når en ejendom 
købes, overtages forpligtelsen og 
omvendt ved salg. 

— I selskabets årsrapport er de 
modtagne beløb en gældsforplig-
telse overfor de enkelte lejere. 
Regnskabsmæssigt skal der son-
dres mellem om gælden er kort- 
eller langfristet. om beløbet skal 
opføres under kort- eller langfri-
stet gæld, afhænger af det aftalte 
eller forventede “leveringstids-
punkt”. det vil sige ledelsen skal 
på tidspunktet for regnskabsaf-
læggelsen vurdere, hvornår afreg-
ningen af deposita og forudbetalt 
leje sandsynligvis vil finde sted.

Efter skemakravene i bilag til års-
regnskabsloven kan regnskabs-
posten benævnes “modtagne 
forudbetalinger fra kunder”. I 
praksis ses regnskabsposten også 
med benævnelsen “deposita og 
forudbetalt husleje”. ·

hvilke formalia skal iagttages i 
forbindelse med revision efter 
den nye erklæringsstandard?

— Efter årsregnskabslovens § 135 
kan revisionen af årsregnskaber 
i regnskabsklasse B foretages ef-
ter en særlig erklæringsstandard, 
som fastsættes af Erhvervsstyrel-
sen. I skrivende stund kender vi 
endnu ikke det præcise indhold.
Rent lovteknisk er der således 
ikke tale om fravalg af revision, 
når en virksomhed vælger at 
overgå til udvidet gennemgang 
efter den særlige erklæringsstan-
dard i stedet for revision efter de 
internationale standarder.

på baggrund af lovforarbejderne 
til ændringen af årsregnskabslo-
ven må følgende antages at gælde:

· fravalg af revision skal altid ske 
på den ordinære generalforsam-
ling. dette gælder også, hvis der 
i stedet vælges udvidet gennem-
gang efter erklæringsstandarden.

· Generalforsamlingens be-
slutning om fravalg af re-
vision og tilvalg af udvidet 
gennemgang efter erklærings-
standarden skal fremgå af 
generalforsamlingsprotokollatet. 

· Revisor eller revisionsvirksom-
heden skal fortsat være registre-
ret som valgt revisor for selska-
bet, uanset at selskabet har valgt 
udvidet gennemgang efter den 
særlige erklæringsstandard i ste-
det for revision efter internatio-
nale standarder.·

Jeg driver et statsautoriseret revi-
sionsfirma. Mine to kompagno-
ner er registrerede revisorer. Må 
disse to revisorer underskrive 
alEnE, når der afgives assistan-
ceerklæringer, dvs. uden at min 
underskrift også figurerer?

— Ja, en registreret revisor kan 
underskrive assistanceerklærin-
ger alene, uanset at erklærings-
afgivelsen sker i regi af en stats-
autoriseret revisionsvirksomhed. 
Tilsvarende gælder erklæringer 
om review.

hverken revisorloven eller erklæ-
ringsbekendtgørelsen tager di-
rekte stilling til dette spørgsmål.
lovgivningen og Erhvervsstyrel-
sens erklæringsvejledning regu-
lerer derimod, hvem der kan un-
derskrive revisionspåtegninger.

Revisionspåtegninger og andre 
erklæringer med sikkerhed skal 
underskrives af den eller de re-
visorer, der er valgt til at udføre 
opgaven. hvis en statsautoriseret 
revisionsvirksomhed er valgt som 
revisor for en virksomhed, skal 
revisionsopgaven underskrives af 
en statsautoriseret revisor. Revi-
sionspåtegningen kan lovligt af-
gives sammen med en registreret 
revisor.

hvis en statsautoriseret revisions-
virksomhed ønsker, at en ansat 
registreret revisor – alene – skal 
afgive revisionspåtegninger, skal 
den registrerede revisor være per-
sonligt valgt som revisor i kunde-
virksomheden. ·

h /   h o t l i n e
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Professionel focus  
på IT til revisorer... 

… det er alt sammen en del af den totale revisorløsning 
IT Revisor fra Focus IT

Du kan naturligvis vælge at anskaffe et bogføringsprogram, et time/sag 
regnskabsprogram, et årsregnskabsprogram med nogle XBRL parate  
regnskabsmodeller, et budgetprogram, et dokumenthåndteringspro-
gram og et kvalitetssikringsprogram og fagligt opdateret indhold hertil 
o.s.v. – fra forskellige leverandører. Så kan du håbe på, at du får det 
hele til at spille sammen uden for meget besvær eller alt for mange fejl. 
Naturligvis må du så også håbe på, at de mange stumper stadig spiller 
sammen om 5 år efter forskellige leverandørers opdateringer eller even-
tuelt udeblevne udvikling.  

Ét system til alle dine arbejdsopgaver
I stedet kan du vælge IT Revisor, hvor alle funktionerne er bygget  
sammen og vedligeholdes i ét integreret system, der fra bunden er  
konstrueret til at tilføre revisors forretning størst mulig værdi. Det er 
mere effektivt, det er mere sikkert og det er billigere.

Vi leverer IT Revisor understøttet af et meget omfattende revisorfagligt 
indhold og den tilhørende support varetages af vores erfarne revisor-
uddannede personale.

Vi sikrer den løbende vedligeholdelse og udvikling af såvel systemet 
som det faglige indhold. Det har været vores kerneforretning i mange år.

Focus på revisorer
Focus IT har været revisorernes foretrukne samarbejdspartner i 40 år, 
og vores IT Revisor system er Danmarks mest udbredte branchesystem 
til revisorer. Næsten en tredjedel af alle danske revisionsfirmaer bruger 
IT Revisor.

Færdige regnskaber med XBRL, 
kvalitetssikring med ISCQ 1 og ISA’er 
- og alt det andet...

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

...læs mere på vores hjemmeside
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BAnkERnE ER BlEvET 
mIndRE RISIkovIllIGE  
— hvad kan revisor stille op?
Efter finanskrisen er bankerne blevet mindre risikovillige, og det kan ifølge Dansk industri 
og Håndværksrådet mærkes ude i erhvervslivet. Signatur undersøger, hvad revisor kan 
gøre for at optimere virksomhedernes kreditmuligheder og bringe prisen på lån ned.
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SIGNATUR gennemgår i 2013 temaet Finansiering, hvor vi kaster lys over danske 
virksomheders udfordringer med og behov for kapital og likviditet. i denne artikel har vi 
spurgt to banker, Håndværksrådet og Finansrådet om kreditgivningen i de danske banker. 
i næste nummer ser vi på forskellige alternative finansieringsmuligheder. 

 
Tekst / Marianne Bom, freelancejournalist 
Illustration / anne Pedersen

hvert kvartal spørger nationalbanken pen-
geinstitutternes kreditchefer, hvordan kre-
ditstandarderne udvikler sig. Bliver det 
– populært sagt – nemmere eller sværere 
for virksomhederne at låne penge? natio-
nalbanken indførte spørgeundersøgelserne, 
da finanskrisen bragede løs i fjerde kvartal 
2008. de første rapporter viste betragtelige 
stramninger af kreditstandarderne, og disse 
stramninger er siden opretholdt. Samtidig er 
bankernes priser på kredit steget, og der er 
indført en større sammenhæng mellem pris 
og risiko. Jo større risiko, desto dyrere kredit. 

det er den virkelighed, som danske virksom-
heder og deres revisorer møder, når de siger 
goddag til bankens erhvervsrådgiver og beder 
om et lån. En del af dem går fra mødet med 
oplevelsen af, at det er vanskeligt at opnå lån, 
viser undersøgelser fra dansk Industri. 

“Kreditgivningen er blevet strammet op, og det 
giver vanskeligheder for en gruppe af virksom-
heder. En tredjedel tilkendegiver, at kreditsitua-
tionen er vanskelig,” siger underdirektør kent 
damsgaard, dI. 

halvdelen af de virksomheder, som har af-
leveret en konkret låneanmodning, har fået 
helt eller delvist afslag. mange af dem er små 
eller mellemstore virksomheder.

også håndværksrådets medlemmer melder 
om problemer. “Selvfølgelig skal bankerne 
være påpasselige i krisetider. Men vi mener, 
at de har strammet kreditpolitikken for meget 
de seneste fire år, så også virksomheder med 
sunde projekter får afslag. Samtidig betales der 
høje priser. I en tid med nulrentescenarier i an-
dre sammenhænge, betaler halvdelen otte pro-
cent i rente på en kassekredit,” siger cheføko-
nom Jacob Thiel, håndværksrådet.

Revisor som oversætter
hvordan yder revisor det bedste stykke ar-
bejde i den komplekse virkelighed? det har 
SIGnATUR spurgt to pengeinstitutter, finans-
rådet og to erhvervsorganisationer om (se 
faktabokse). navnlig et tip går igen: opfor-
dringen til, at revisor påtager sig rollen som 
oversætter mellem banken og virksomheden. 

Revisor kan nemlig have bedre forudsæt-
ninger end virksomheden for at forstå ban-
kens kreditvurdering og prisfastsættelse – og 
omvendt kender revisor ofte virksomheden 
bedre end banken og må derfor sørge for at 
formidle sin viden.

SIGnATURs kilder påpeger i øvrigt, at virk-
somhederne kan være godt tjent med, at 
revisor inden mødet med banken udover re-
vision og regnskab også rådgiver om andre 
forhold, som har betydning for kreditgivnin-
gen. Revisor kan indgå som controller i de 
mindre virksomheder eller rådgive om, hvil-
ken finansieringsstruktur virksomheden har 
brug for. der har eksempelvis tidligere været 
en tilbøjelighed til, at mindre virksomheder 

finansierede alt over en dyr og usikker kas-
sekredit, nævner dI, og det er ikke hensigts-
mæssigt ved langsigtede investeringer.

Fald i udlån skyldes mindre efterspørgsel
Bankernes udlån til erhverv har været fal-
dende de seneste år. det forklarer bankernes 
interesseorganisation finansrådet med to 
forhold: At virksomhederne har lånt penge 
i realkreditinstitutterne i stedet, og at efter-
spørgslen efter kredit har været mindre, si-
ger Bo lund Christensen, der er sagsbehand-
ler for kreditudvalget i finansrådet.

“Selve kreditvurderingen er den samme i ban-
kerne før, under og efter finanskrisen. Det, der 
sker i banken, er det samme, men der er man-
gel på efterspørgsel efter kredit fra virksom-
hederne, og desuden er nogle virksomheder 
tyndere kapitaliserede i dag og dermed mindre 
kreditværdige. Det er altså primært på grund af 
virksomhedsforhold, at bankernes udlån har 
været mindre,” siger han og henviser til, at na-
tionalbanken er nået frem til samme resultat 
i to artikler fra 2012: ’Samspillet mellem kre-
ditstandarder og kreditefterspørgsel’ og ’En 
mikroøkonometrisk analyse af bankernes af-
slagsprocenter på låneansøgninger og kredit-
værdigheden af bankernes erhvervskunder’.

men det ændrer ikke på, at virksomhederne 
i mødet med banken kan opleve, at risikovil-
ligheden ikke er, hvad den har været. Ifølge 
nationalbankens udlånsundersøgelser har 
pengeinstitutternes kreditchefer alle kvarta-
ler på nær ét siden 2008 oplyst, at deres risi-
kovillighed er blevet mindre.
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PRÆFERENCER
Er  
vigtigE for din forrEtning?

Det er de for os og vores kunder. 
“Likes” eller “Synes godt om” er snart 
blevet hverdag alle steder! Her er hvad 
kunderne “synes godt om” ved Konica 
Minolta:

Kunderne giver os for 5. år i træk gode tilbagemeldinger på 
vores årlige kundetilfredshedsanalyse. Konica Minolta scorer  
4 ud af 5 mulige

 Servicecenteret giver venlig og imødekommende  
telefonsupport 

Serviceteknikerne er hurtige og effektive og møder altid 
kunderne med et smil

Hvad kan kunderne forvente mere? Det skulle da lige være, at 
vi også tømmer deres skraldespand.

Ring og hør hvorfor du skal vælge Konica Minolta som 
samarbejdspartner eller scan QR-koden og  
bestil vores onlinemagasin, hvor du kan høre mere fra 
vores kunder.

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s 
Stensmosevej 15    2620 Albertslund    72 21 21 21    www.konicaminolta.dk  
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Forskel på store og små pengeinstitutter?
Spiller det en rolle for kreditvurderingen, om 
virksomheden går ind ad døren til et større 
pengeinstitut eller et mindre? ’måske’, lyder 
svaret fra det lokale pengeinstitut middelfart 
Sparekasse, mens storbanken nordea afhol-
der sig fra at sammenligne. men på ét punkt 
adskiller den praktiske kreditvurdering i de to 
pengeinstitutter sig i hvert fald markant. 

I nordea foretages mindst én gang årligt en 
systematisk rating af de fleste erhvervskunder. 
det sker med software, som banken har ud-
viklet. I ratingen indgår både objektive (regn-
skabstal) og subjektive kriterier (eksempelvis 
marked, produkter, fleksibilitet i virksomhe-
den, ledelse og kontrol). manøvren tjener to 
formål:

•	  At banken kan leve op til kravene i den in-
ternationale regulering (Basel 2), det vil 
sige, at banken kan rapportere sin risiko-
profil og sikre passende egenkapital 

•	  At bruge oplysninger fra ratingen som en 
del af kreditvurderingen og i dialog med 
kunden.

“Ratingen bliver beregnet ud fra en matematisk 
model, som jeg ikke kan fortælle om i detaljer. 
Vi fortæller ikke præcist, hvilke beregninger 
der indgår i kundens rating. Men vi har en dia-
log med kunden, som tager udgangspunkt i ra-
tingen, om hvordan engagementet kan udvik-
les, og om hvordan kunden kan påvirke prisen 
på de ydelser, de får. I den dialog kan revisor 
have en rolle, fordi revisor kan være med til at 
se mulighederne i kundens engagement,” siger 
Claus Greve, erhvervskundechef i nordea.
 
Firkantet eller ej
I middelfart Sparekasse siger henrik nygaard, 
afdelingsdirektør for erhvervsafdelingen i mid-
delfart, at store og små pengeinstitutter langt 
hen ad vejen kreditvurderer på samme måde.

“Jeg tror grundlæggende, at medarbejderne 
gør det på den samme måde og kigger på de 

samme ting, uanset om de sidder i Middelfart 
Sparekasse eller eksempelvis Nordea. Men vi 
har ikke en matematisk scoremodel, som de 
store har. Så måske er de lidt mere firkantede i 
deres vurdering på den måde, at hvis du falder 
uden for kategorien, bliver det vanskeligt at 
få lån. På den anden side foretager vi også en 
segmentering af kunderne ud fra en vurdering 
af regnskaber, budgetter, ledelse og så videre,” 
siger han. “Men hos os er lokalkendskab et vig-
tigt parameter i kreditvurderingen. Vi vægter 
kendskabet til kunden højt, og den enkelte råd-

giver er ikke låst fast af faste regler og kasser.” 
I nordea understreger erhvervskundechef 
Claus Greve, at den systematiske rating ikke 
betyder, at erhvervsrådgiverne undlader at 
foretage en individuel vurdering.

“Den enkelte beslutning om kredit er ikke en 
matematisk beslutning. Den træffes ud fra en 
individuel vurdering af den situation, kunden 
er i, og det projekt, kunden er i gang med,”  
siger han.·

TIp TIl REvISoRER om 
kREdITvURdERInG 

Fra erhvervsorganisationer

•	 Udvid din dialog med virksomheden til 
mere end tal og regnskaber. Eksempelvis 
rådgivning om finansieringsstruktur og 
risikostyring

•	 Hjælp virksomheden med at forstå,  
hvad pengeinstituttet efterspørger af  
viden og handling

•	  Hjælp virksomheden med at udvikle  
en plan B.

Kilder: DI, Håndværksrådet

Tip til virksomhedernes årsrapporter
Finansrådet har disse forslag til udarbej-
delsen af årsrapporter, som kan bidrage 
konstruktivt til kreditvurderingen:

•	 Udarbejd koncernregnskab, hvis der er 
tale om en koncern, selvom det ikke 
er obligatorisk

•	  Indarbejd en pengestrømsopgørelse, 
selvom det ikke er obligatorisk 

•	 Anvend indre værdis metode ved måling 
af kapitalandele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder, hvis der ikke 
udarbejdes koncernregnskab

•	  Giv detaljerede oplysninger om væsent-
lige leasingforpligtelser, herunder nutids-
værdi af leasingforpligtelser, første års 
leasingydelse og så videre.

Kilde: Kontorchef Martin Thygesen,  
Finansrådet, og Finansrådets ’Høringssvar 
til ny regnskabsvejledning for Klasse B-  
og C-virksomheder’

Fra pengeinstitutter

•	  Vær proaktiv i forhold til corporate go-
vernance – vær med til at skabe erken-
delse af behov for forandringer

•	  Vær proaktiv i forhold til de kritiske 
punkter, som virksomheden har.  Rådgiv 
om løsninger, læg forhold og løsninger 
åbent frem i banken

•	  Gør dit arbejde godt. Dit gode renommé 
gavner virksomhederne.

Kilder: Middelfart Sparekasse, Nordea, 
Finansrådet

— Men hos os er lokalkendskab et vigtigt parameter i kreditvur-
deringen. Vi vægter kendskabet til kunden højt, og den enkelte 
rådgiver er ikke låst fast af faste regler og kasser. 

Henrik Nygaard, afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasse
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PRÆFERENCER
Er  
vigtigE for din forrEtning?

Det er de for os og vores kunder. 
“Likes” eller “Synes godt om” er snart 
blevet hverdag alle steder! Her er hvad 
kunderne “synes godt om” ved Konica 
Minolta:

Kunderne giver os for 5. år i træk gode tilbagemeldinger på 
vores årlige kundetilfredshedsanalyse. Konica Minolta scorer  
4 ud af 5 mulige

 Servicecenteret giver venlig og imødekommende  
telefonsupport 

Serviceteknikerne er hurtige og effektive og møder altid 
kunderne med et smil

Hvad kan kunderne forvente mere? Det skulle da lige være, at 
vi også tømmer deres skraldespand.

Ring og hør hvorfor du skal vælge Konica Minolta som 
samarbejdspartner eller scan QR-koden og  
bestil vores onlinemagasin, hvor du kan høre mere fra 
vores kunder.
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Stensmosevej 15    2620 Albertslund    72 21 21 21    www.konicaminolta.dk  

Ann_branding_210x297.indd   3 08/09/12   01.15
Untitled-2   1 05/02/13   15.06



— JEG vIl AlTId SAvnE REvISIonS-
BRAnChEnS nyE åRGAnGE Af UnGE 
TAlEnTfUldE mEdARBEJdERE

CFO i Scandinavian tobacco group, Sisse Fjelsted rasmussen, svarer på fem 
spørgsmål og fortæller blandt andet om tiden i arthur andersen, hvor nye 
årgange og ambitiøse talenter var en daglig inspirationskilde på kontoret. 

 
Tekst / Jan Wie, kommunikationschef,  
FSR – danske revisorer 
foto / hans Søndergaard

hvad er den største forskel på at arbejde som 
statsautoriseret revisor/partner og som CFo 
i en stor international virksomhed? 
— Jeg husker altid tilbage på min tid som ung 
revisor med et stort smil på læben. de første 
10 år af min revisorkarriere var en fantastisk 
tid, hvor jeg konstant blev udfordret, tileg-
nede mig nye kompetencer og gjorde lærerige 
erfaringer hver eneste dag. det var i høj grad 
motiveret af et stærkt fagligt og socialt miljø, 
hvor jeg befandt mig i en meget inspirerende 
gruppe af unge ambitiøse, intelligente med-
arbejdere, der både arbejdede, studerede og 
festede sammen. og vi syntes, at hele verden 
lå åben foran vores fødder – men det hører 
måske ungdommen til.

— det var en stor milepæl at blive statsautori-
seret revisor – kronen på værket efter mange 
år på skolebænken. I mit tilfælde skete det 
samtidig med, at jeg blev mor for første gang, 
og det gav naturligvis nogle nye udfordrin-
ger: At skulle balancere sit liv mellem familie 
og arbejde, hvor jeg tidligere  havde kunnet 
fokusere 100 procent på karrieren, min fag-
lige udvikling og mit professionelle netværk. 
men det at stifte familie var med til at udvikle 
nogle personlige egenskaber, som kom mig til 
gavn i min fremtidige lederrolle. derudover 

lærer man at sætte tingene i perspektiv og i 
højere grad forstå, hvad der er vigtigt i livet. 

— hos Arthur Andersen var jeg en af de før-
ste kvindelige revisorer, der blev mor og 
samtidig fortsatte revisorkarrieren. Jeg er se-
nere blevet mere bevidst om, at jeg har været 
rollemodel for nogle af de yngre kvinder i 
branchen. Jeg synes, at det er så fantastisk, at 
der er så mange talentfulde, unge kvinder på 
cand. merc. aud.-studiet og blandt de unge 
årgange i revisionsfirmaerne, men ærgerligt, 
at så få holder fast, holder ud og klarer vejen 
gennem revisoreksamen og til partnerni-
veau. Jeg ved, at mange af de store revisions-
firmaer kæmper for at ændre dette billede, 
men det virker ikke helt, som om de har fun-
det løsningen. der er ingen tvivl om, at kvin-
derne har brug for hjælp på hjemmefronten, 
hvis det skal kunne lade sig gøre. det var en 
stor anerkendelse at blive partner og igen en 
spændende tid, hvor jeg i endnu højere grad 
skulle lære at bruge mit netværk og sælge de 
ydelser, vi havde på hylderne. 

— Både jobbet som revisionspartner og job-
bet som Cfo indebærer et stort ansvar, som 
jeg er bevidst om hver eneste dag. Som re-
visor tænkte jeg meget på ansvaret over for 
kunderne og værdien af min rådgivning samt 
ansvaret over for brugerne af de regnskaber 
og øvrige informationer, jeg som revisor var 
med til at verificere.

— I mit nuværende job føler jeg et stort an-
svar over for mine medarbejdere og et an-
svar for at sikre, at vi kan tilbyde dem en god 

arbejdsplads, hvor de kan få lov at yde deres 
bedste og samtidig opleve det som sjovt, in-
spirerende og udviklende at gå på arbejde. 
derudover føler jeg sammen med hele ledel-
sen i Scandinavian Tobacco Group et ansvar 
for, at vi altid kan tilbyde vores forbrugere de 
bedste produkter til en konkurrencedygtig 
pris, og endelig har vi et ansvar for at sikre, at 
selskabet leverer værdi til aktionærerne.

— der er mange forskelle mellem jobbet 
som revisionspartner og som Cfo, eksem-
pelvis ledelsesformen. medlemmerne af en 
direktion er tættere på hinanden og hurtige 
til at tage beslutninger, ligesom de i hvert 
fald i vores tilfælde arbejder efter samme 
mål og agenda – hvilket til tider kan være ud-
fordrende i en stor partnerdrevet forretning. 
det er også en stor forandring, at man ikke 
længere skal stå til rådighed for en klient på 
alle tider af døgnet, men at det nu er mig, 
der kan lægge tidsplanen og stille krav til 
rådgiverne. men jeg vil altid savne revisions-
branchens nye årgange af unge talentfulde 
medarbejdere, der blev rekrutteret hvert 
eneste år og gav en helt særlig dynamik i 
hele firmaet. At alle medarbejdere hele tiden 
var på vej op ad karrierestigen og pustede 
dem oven over i nakken; “fremad, fremad, 
fremad”, så man blev holdt til ilden og lø-
bende kunne følge med i, hvad der foregik 
på CBS og blandt unge mennesker. vi har jo 
ikke samme omsætningshastighed på vores 
medarbejdere, og vi har en meget flad orga-
nisation, så det giver naturligvis også nogle 
udfordringer med at kunne tilbyde de mest 
ambitiøse og talentfulde medarbejdere den 
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— Da jeg forlod revisionsbranchen, gik jeg ikke efter en be-
stemt branche, men søgte et job, hvor jeg kunne få lov til at 
gøre en forskel, og hvor jeg kunne udvikle mine ledelsesevner

SISSE FJElSTEd 
RaSMuSSEn

Virksomhed: Scandinavian  
Tobacco Group

titel: CFO
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karriereudvikling, som de efterspørger, når 
man ikke er organiseret i den samme pyra-
mide som et revisions- eller konsulenthus. 
Til gengæld kan vi tilbyde vores medarbej-
dere at udvikle sig på tværs af landegrænser 
og funktioner, og vi oplever den dynamik, 
der kommer ud af at arbejde sammen med 
meget forskellige mennesker, modsat revisi-
onsbranchen, hvor man ofte oplever at have 
kolleger, der ligner en selv.

hvordan bruger du din baggrund som stats-
autoriseret revisor i jobbet som CFo? 
— Som Cfo har jeg stor fordel af min regn-
skabsmæssige forståelse og baggrund, men 
jeg beskæftiger mig i meget højere grad med 
sammenhængen mellem tallene og udviklin-
gen i forretningen i nuet og fremtiden, hvor 
man som revisor havde mere fokus på det hi-
storiske regnskab og de teoretiske og lovgiv-
ningsmæssige aspekter. Som revisor har jeg 
arbejdet sammen med en masse forskellige 
virksomheder, og det har givet mig en bred 
erfaring og et stort netværk, som jeg jævnligt 
drager fordel af. Jeg har også bemærket, at jeg 
selv og andre, der har en baggrund i revisi-
ons- eller konsulentbranchen, som udgangs-
punkt er meget forandringsparate og har en 
meget åben tilgang til nye ansvarsområder 
og nye arbejdsopgaver. Endelig har jeg som 
revisor lært rigtig meget om risiko og væsent-
lighed, og det hjælper, både når der skal tages 
små og store beslutninger.

hvad er det mest spændende ved at være 
CFo i Scandinavian Tobacco Group?
— Jeg synes, at det er et stort privilegium at 
få lov at sidde i direktionen på toppen af en 
global koncern med hovedkvarter i dan-
mark med den største del af forretningen i 
udlandet – eksempelvis i USA, der udgør 35 
procent af vores samlede forretning. vi er 
verdens største producent af cigarer og pibe-
tobak og arbejder på at opnå en betydende 
position for rulletobak. vi har produktion 
flere steder i Europa, USA, mellemamerika, 
Caribien og Asien, ligesom vi sælger vores 

produkter i mere end 100 lande. Så for mig 
har det været spændende at blive en del af 
en virksomhed, som dels er meget internati-
onal, dels dækker en stor del af værdikæden 
fra indkøb af tobaksblade til produktion, di-
stribution, marketing og salg.

Samtidig er Scandinavian Tobacco Group 
en virksomhed, der har været under stor 
forandring de seneste år, og som stadig er 
på en rejse, hvor vi i forlængelse af vores fu-
sion i 2010 fortsat høster synergier, samtidig 
med at vi forsøger at sikre vækst på toplin-
jen i en branche, der er underlagt en stadig 
strammere lovgivning og generelt faldende 
totalmarkeder.

Kunne du forestille dig en dag at kunne kalde 
dig CEo – og i bekræftende fald hvorfor?
— Som udgangspunkt er jeg ikke afvisende 
over for noget. men jeg befinder mig utrolig 
godt i mit nuværende job og har stadig en 
del opgaver, der skal løses. Så lige nu vil jeg 
hellere gå efter at få en spændende bestyrel-
sespost i en virksomhed, der kunne få glæde 
af min erfaring og kompetencer, og hvor jeg 
kunne få inspiration og input til mit arbejde 
i Scandinavian Tobacco Group.

du har tidligere været nordisk økonomidi-
rektør i reklame- og mediekoncernen Grey 
Global Group og arbejder nu med tobak. 
hvad har gjort, at du har valgt reklamebran-
chen og tobaksindustrien som markeds- og 
arbejdspladser?
— da jeg forlod revisionsbranchen, gik jeg 
ikke efter en bestemt branche, men søgte et 
job, hvor jeg kunne få lov at gøre en forskel, 
og hvor jeg kunne udvikle mine ledelsesevner. 
det fik jeg muligheden for i Grey, der netop 
havde etableret et nordisk shared service cen-
ter for økonomi og IT, som skulle servicere og 
rapportere for de mere end 50 bureauer, der 
gennem tiden var købt op i norden. Samtidig 
blev Grey købt op af Wpp, som er børsnote-
ret i både london og USA, og dermed skulle 
Grey-enhederne rapportere under de ame-

rikanske børsregler, hvilket er en stor udfor-
dring for små reklamebureauer, der har en 
kreativ ledelse. med en baggrund som revisor 
havde jeg dog en god forståelse af forretnings-
modellen i en “people based business”, der le-
ver af at sælge tid, og jeg kunne meget hurtigt 
gennemføre nogle “quick wins”. 

— det var en helt anden udfordring at komme 
til Scandinavian Tobacco Group, da jeg ikke 
havde erfaring med hverken tobak, produk-
tion eller “fast moving consumer goods”.  Jeg 
oplevede dog hurtigt den særlige STG-kultur 
og i særdeleshed passionen for tobakken – en 
råvare, hvor kvaliteten af høsten og forarbejd-
ningen spiller en væsentlig rolle på samme 
måde som med eksempelvis årgangsvin. Jeg 
har aldrig selv været ryger, men tobak har i 
dag en helt særlig plads i mit hjerte. Jeg elsker 
duften af tobak, når jeg kommer ud på vores 
fabrikker, og jeg bliver til stadighed imponeret 
og fascineret, når jeg oplever det håndarbejde, 
der knytter sig til hele processen – fra det tids-
punkt hvor et frø bliver sået ude i plantagen, 
og indtil der ligger en færdig cigar på hylden 
ude i den store verden.· 

m2

“Medlemmerne af en 
direktion er tættere på 
hinanden og hurtigere 
til at tage beslutninger, 
ligesom de – i hvert fald i 
vores tilfælde – arbejder 
efter samme mål og 
agenda, hvilket til tider 
kan være udfordrende 
i en stor partnerdrevet 
forretning"

En ny 3.900 kvadratmeter stor ejendom skal fra juli 2013 være hjemsted 
for de 95 medarbejdere hos revisionsfirmaet PwC, som i dag har til huse 
på to adresser ved Fredericia og i Vinding. Ejendommen er tegnet af ravn 
arkitektur i Vejle, som har en ambition om at skabe interessante bygnin-
ger langs motorvejen. i august 2012 var der rejsegilde på ejendommen, der 
kommer til at ligge i første parket ved E45 og ved sammenfletningen til mo-
torvejen mod Herning. 
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OVERBLIK TIL OVERSKUD

budget123 giver dig en platform til samarbejde og sparring med 

dine kunder omkring økonomistyring. budget123 er et online 

system, og alle regnskabstal hentes automatisk fra dit eller din 

kundes regnskabsprogram. Som revisor kan du nemt lave og 

rådgive dine kunder omkring budget, samtidig med at du sikrer, 

at budgettet bliver brugt til en værdifuld grafisk rapportering 

– Dét giver dine kunder overblik.

ÉT SYSTEM TIL BUDGETTERING OG RAPPORTERING

Lav hurtigt budgetter for drift, balance, moms og likviditet, og få 
tallene vist i overskuelige diagrammer og fleksible rapporter.

Vil du se det, før du tror det?
Få en online præsentation, eller prøv vores gratis demo på 

www.budget123.dk

Hvordan gi'r du dine kunder det 
forkromede overblik?



 
Tekst / heidi Fjelsted, Redaktør Mannaz  
Nyhedsservices 
foto / Finn Brønnum og Mannaz

Ja, det kan gå begge veje, når du siger farvel 
til rollen som medarbejder og bliver leder for 
dine tidligere kollegaer. du har en forhistorie 
med dine kollegaer som ligesindede medar-
bejdere. men pludselig er hierarkiet ændret, 
og det er nu dig, som stiller krav og uddelege-
rer opgaver.

Prisen for frihed
“Når dine tidligere kolleger er blevet dine med-
arbejdere, er en af de største udfordringer at 
indse, at alt ikke kan fortsætte, som det plejer,” 
siger mirja olesen, der i mere end 12 år har 
arbejdet med nye ledere og på nærmeste hold 
har erfaret de dilemmaer og spørgsmål, som 
melder sig før eller siden.

for mange nye ledere er den største beløn-
ning, ifølge mirja olesen, mere frihed og 
større beslutningsmandat. men mange ople-

ver meget hurtigt, at prisen til gengæld kan 
være ensomhed: “Du står pludselig alene med 
mange beslutninger, og samtidig er du på et 
niveau, hvor du har indsigt i forhold, som du 
ikke kan dele med medarbejderne,” påpeger 
mirja olesen.

Farvel faglighed
ledere udnævnes typisk på grund af deres 
faglighed, men de skal kunne lægge den fra 
sig, når de træder et skridt op ad rangstigen. 
mirja olesen forklarer: “Mange nye ledere op-
lever, at de går fra at være den, der ved mest om 
et område, til potentielt at være den, der ved 
mindst. Og når fagligheden mindskes, bliver 
mange usikre på, om de kan opnå den samme 
respekt i organisationen. Her skal du huske på, 
at succeskriteriet er ændret. Som leder er din 
primære opgave at motivere og inspirere – ikke 
at være den dygtigste rent fagligt.”

det handler ikke om dig
Udover at skulle give afkald på en stor del 
af din specialistviden som ny leder, skal du 
også acceptere, at du er forfremmet til at gøre 
noget godt for andres karriere, siger mirja 

olesen: “Du går fra at fokusere på din egen 
præstation, dine egne kompetencer og egne 
karrieremuligheder til at fokusere på gruppens 
præstation og produktion.”

Til hverdag er opmærksomheden, ifølge 
mirja olesen, i høj grad også rettet væk fra 
dig selv og mod den daglige drift af dine 
medarbejdere: “Som leder skal du varetage 
funktionens interesser, hvilket ofte indebærer 
håndtering af diskussioner internt i medarbej-
dergruppen og med andre afdelinger. Det er et 
ledervilkår at yde moralsk opbakning, at mo-
tivere og engagere medarbejdere – og det er et 
faktum, at det fylder forholdsvist meget af lede-
rens hverdag.”

Jalousi blandt tidligere kolleger
oplever du jalousi blandt tidligere kolleger, 
der muligvis selv havde udset sig lederpo-
sten, er det vigtigt, at du indkalder dem til en 
samtale om, hvordan de ser sig selv i den nye 
organisation, forklarer mirja olesen: “Folk 
vil sjældent indrømme, at de er jaloux. Derfor 
er en proaktiv attitude, der inddrager medar-
bejderne, afgørende, hvis du vil mindske risi-

vARm vElkomST EllER 
kold SkUldER?
Kollega i går. Chef i dag. Der er mange udfordringer, dilemmaer og 
spørgsmål, der melder sig, når du udnævnes som leder for dine 
tidligere kolleger. i denne artikel giver Mirja Olesen, cand.psych.aut. 
og client director hos Mannaz, sine gode råd til, hvordan du bedst 
kan finde dig til rette i rollen som ny leder.

Heidi Fjelsted
Redaktør Mannaz Nyhedsservices
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— når dine tidligere kolleger er blevet dine medarbejdere, 
er en af de største udfordringer at indse, at alt ikke kan 
fortsætte, som det plejer

koen for, at de spænder ben for dine visioner 
senere hen.”

det samme gælder tidligere kolleger, som du 
har været personligt engageret i. “Hvis du, in-
den du blev udnævnt, har haft et tæt venskab 
med en kollega, som du har i sinde at fortsætte, 
er det afgørende for din troværdighed, at du 
italesætter venskabet overfor resten af grup-
pen. Når du selv gør opmærksom på det og 
spiller med åbne kort, er du kommet langt,” si-
ger mirja olesen.

dernæst bør du, ifølge mirja olesen, initiere 
en klar rollefordeling for at afværge even-
tuelt tidligere kollegers forventning om, at 
de fremover vil blive særligt begunstiget. 
“Gør det tydeligt, at der er viden, I ikke læn-
gere kan dele. Og vær ekstra opmærksom på, 
at opgaverne bliver rimeligt fordelt, så ingen 
forfordeles.”

ny rolle kræver sparring
Rigtig mange nye ledere bliver, ifølge mirja 
olesen, overraskede over deres store behov for 
at sparre med andre ligesindede. mange kig-
ger i den forbindelse opad og rådfører sig hos 
deres egen chef. En beslutning du bør overveje 
ganske nøje, hvis du spørger mirja olesen: 
“Det er langt fra alle, der overvejer, hvilken type 
chef de har. Har du en chef, der kan bruges som 
mentor og til at diskutere med? Eller har du en 
chef, som tager alting som en rapport, der skal 
handles på? I sidstnævnte tilfælde skal du være 
varsom med, hvad du siger videre.”

I mange tilfælde er det således en god stra-
tegi at alliere dig med dine ledelseskolleger, 
der ligger i samme mellemlag som dig selv 
og kender virksomhedskulturen. vil du have 
mere perspektiv på din sparring, bør du kigge 
uden for organisationen, forklarer mirja ole-
sen: “Hvis du kun søger sparring internt, kan 

du godt blive lidt 'hjemmeblind'. En organisa-
tion kan godt være grebet af den samme kultur. 
Du bør gøre dig selv den tjeneste at kigge ud 
mod andre også.”

Find din egen vej
når mirja olesen afslutningsvist bliver 
spurgt om sit bedste råd, svarer hun: “Det er 
altafgørende, at du er åben og modtagelig for 
kritik – både den positive og negative af slag-
sen. Jo højere du kommer op i hierarkiet, jo 
mildere feedback får du. Så det gælder om at 
have følerne ude, så du kan slibe af og pudse 
til, indtil du udfylder lederrollen med succes. 
Som leder udnævnes du af virksomheden. 
Men i sidste ende vælges du dag for dag af 
medarbejderne.” ·
—
Læs mere på www.mannaz.dk

mIRJA olESEn GIvER  
SInE fIRE BEdSTE Råd  
TIl, hvoRdAn dU kAn 
mARkERE SkIfTET 

1. Flyt fokus
lad dig ikke dominere af dine tidligere kol-
legers syn på dig. det er en tillidserklæring, at 
du er blevet udnævnt, så vær stolt af, at du har 
opnået noget godt og vis det – også udadtil.
 
2. Vis retning
kom hurtigt med en plan for, hvad du har 
tænkt dig for din afdeling. det er afgørende 
at signalere retning, prioriteter og strategisk 
fokus.
 
3. uddelegér intelligent
Tag ikke udgangspunkt i at opgaverne skal for-
deles, fordi du ikke længere selv har tid. Udde-
legér på en professionel og kompetent måde 
ved at træde et skridt tilbage og overveje, 
hvem opgaven kan passe til, og hvem den vil 
være mest spændende samt udviklende for.

 4. Gå forrest
markér overgangen ved at skille dig ud på de 
moralske og etiske forhold. du kan eksempel-
vis ikke længere synge med i medarbejdernes 
brokkekor, men skal derimod udvise stor lo-
yalitet for organisationen og sælge beslutnin-
gerne fra topledelsen nedad. 

om Mirja olesen
mirja olesen er Client director, cand.psych.
aut. og m.Sc in Business psychology. hun er 
en meget erfaren gennemfører af store le-
derudviklingstiltag både i ind- og udland. 
hendes kunder spænder vidt fra talenter til 
topledere. hun har de seneste 12 år arbej-
det i spændingsfeltet mellem forretnings-
udvikling og udvikling af ledere og deres 
medarbejdere.·
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Vi tilbyder også kurser i Danløn.

Se vores hjemmeside for yderligere detaljer!

Prøv Danløn gratis -  scan koden
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Aktuelle 
kurser
120 timer på 3 år: Up-to-date

Up-to-date-kurserne giver dig 40 timers
efteruddannelse om året. Vi sørger for 
et aktuelt og relevant kursusindhold på et
højt fagligt niveau - hvert år. 

Deltag i Roskilde, Vejle eller Odense 
Læs mere på fsr.dk/uptodate

Bestå kvalitetskontrollen
Med udgangspunkt i Revisortilsynets 
retningslinjer fra 2012 gennemgår vi de 
ting, som Revisortilsynets kontrollant vil 
kontrollere er på plads i din revisions- 
virksomhed. 

Deltag den 9. april i Hvidovre  
eller den 10. april i Aarhus

Udlandskurser
Tag din efteruddannelse under varme 
himmelstrøg i godt selskab med kollegaer 
og dygtige undervisere. I år kan du vælge 
mellem to dejlige destinationer:

Deltag den 10.-17. september på Tenerife 
eller den  2.-9. oktober på Gran Canaria

Læs mere på fsr.dk/udland 

www.fsr.dk/plan
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FIRMaBIl På  
hVIdE PladER

hovedaktionærer, der har en firmabil på 
hvide plader til deres rådighed, er ikke tvun-
get til at føre kørselsregnskab for at undgå 
firmabilbeskatning. det forudsætter dog, 
de har et kørselsmønster, der ikke indikerer 
privat kørsel. 

Bdo har netop vundet en principiel sag ved 
landsskatteretten.

Sagen handlede om en hovedaktionær, der 
som firmabil havde en mercedes–Benz G 400 
på hvide plader til sin rådighed. Bilen stod 
hver nat parkeret ved hovedaktionærens pri-
vate bopæl, der også var selskabets adresse.

Selskabet drev virksomhed med udvikling 
af forretningskoncepter. hovedaktionæ-
rens arbejde bestod i det praktiske arbejde 
i forbindelse med denne udvikling. han 
havde således anvendt bilen til kørsel til 
møder med leverandører, aftagere og øvrige 
samarbejdspartnere.

for firmabiler, der er parkeret ved brugerens 
private bopæl, gælder der på skatteområdet 
en formodning om, at de anvendes til privat 
kørsel. Brugeren kan derfor som udgangs-
punkt kun undgå firmabilbeskatning, hvis 
han via kørselsregnskab dokumenterer, at bi-
len kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel.

I 2009 blev der imidlertid indført en særlig 
formodningsregel. Efter denne skal der ikke 
føres kørselsregnskab, hvis brugeren har 
et kørselsmønster, der ikke indikerer an-
det end erhvervsmæssig kørsel. Reglen var 
i første række rettet mod sælgere og andre 
handelsrejsende.

I den konkrete sag var der ikke tvivl om, at 
hovedaktionæren havde et meget varieret 
kørselsmønster. Ikke desto mindre krævede 
SkAT, at hovedaktionæren skulle beskattes 
af værdi af fri bil. Begrundelsen herfor var to-
delt. for det første gjorde SkAT gældende, at 
formodningsreglen kun gælder for biler på 
gule plader. dernæst gjorde SkAT gældende, 
at reglen efter deres opfattelse ikke kan an-
vendes af hovedaktionærer, fordi disse har 
en skærpet bevisbyrde.

over for landsskatteretten gjorde Bdo gæl-
dende, at SkATs synspunkter hverken har 
støtte i lovens ordlyd eller forarbejder.

det var landsskatteretten enig i. I sin ken-
delse af 5. december 2012 fastslog retten, at 
der ikke var grundlag for firmabilbeskatning 
af hovedaktionæren, selvom han ikke havde 
ført kørebog.

Afgørelsen blev begrundet med henvisning 
til oplysningerne om hovedaktionærens er-
hvervsmæssige kørsel samt det forhold, at 
SkAT på intet tidspunkt havde observeret, at 

bilen havde været anvendt privat. dernæst 
tillagde landsskatteretten det betydning, at 
hovedaktionæren ved siden af firmabilen 
havde en passende privat bil, som der årligt 
var kørt ca. 15.000 kilometer i. 

der er tale om den første afgørelse fra lands-
skatteretten om forståelsen af den særlige 
regel. og vi er selvsagt meget tilfredse med 
udfaldet, herunder at landsskatteretten så 
tydeligt fastslår, at reglen også gælder for 
hovedaktionærer, og at det er uden betyd-
ning, om der køres i biler på hvide eller gule 
plader.

Afgørelsen er primært til glæde for personer 
i samme situation. det vil sige hovedaktio-
nærer og selvstændige, der driver virksom-
hed fra privatadressen.

for fuldstændighedens skyld bemærkes, at 
den særlige regel giver SkAT mulighed for at 
give brugeren af en firmabil pålæg om med 
fremadrettet virkning at føre kørselsregn-
skab for at dokumentere, at denne kun an-
vendes til erhvervsmæssig kørsel. ·
Se mere på www.bdo.dk for nyheder og elek-
tronisk tilmelding til nyheder.

/ fAGlIGE UdklIp

skat VED STEEN MØRUP; CAND.JUR.,  BDO

FaGlIGT nYT IndEn FoR REVISIon, SKaT, 
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Tekst / lotte Broholm andersen, Cand. Merc. 
Aud., Dansk Revision Randers

En del af at drive virksomhed er at sikre dens 
udvikling og fortsatte eksistens. dette inde-
bærer at lade andre tage over og videreføre 
virksomheden på det rigtige tidspunkt. Et 
ejerskifte bør dog være gennemtænkt og nøje 
planlagt for på den måde at tilgodese ejerens 
og virksomhedens interesser bedst muligt.

det er således vigtigt, at man har gjort sig de 
rigtige overvejelser og forberedelser i forbin-
delse med et ejerskifte. denne artikel om-
handler processen vedrørende ejerskifte af 
virksomheder i fasen fra overvejelser om og 
forberedelse af ejerskiftet til gennemførelse 
og de efterfølgende overvejelser, der skal følge 
ejerskiftet. Artiklen vil primært fokusere på 
ejerskifte set fra sælgers synspunkt.

FoRBEREdElSE
forberedelsesfasen er en vigtig del af ejerskif-
tet. for at ejerskiftet kan ske bedst muligt un-
der hensyntagen til både ejerens og virksom-

hedens forhold, er det vigtigt, at der bliver 
gjort grundige overvejelser vedrørende ejer-
skiftet og forberedelser hertil.

Personlige overvejelser
I forberedelsesfasen er det vigtigt at gøre sig 
overvejelser om sin egen situation. Ejeren bør 
overveje følgende:

•	 Er jeg klar til at sælge min virksomhed og 
overdrage kontrollen med denne?

•	 hvordan ser jeg min fremtid efter salg af 
virksomheden?

•	 har jeg ønsker til overdragelse af virksom-
heden? (skal virksomheden blive i familien, 
eller ønsker jeg, at bestemte medarbejdere 
skal føre virksomheden videre)?

•	 ønsker jeg at fortsætte i virksomheden i en 
periode efter ejerskiftet?

•	 hvem ønsker jeg at inddrage i processen, 
og hvilke overvejelser har jeg om fortrolig-
hed om ejerskiftet og eventuelle erklærin-
ger herom?

disse er vigtige overvejelser, idet de ofte er af-
gørende for selve overdragelsen samt ejerens 
fremtid efter overdragelsen.

økonomiske overvejelser
økonomien er ligeledes en vigtig del af over-
dragelsen. Ejeren bør derfor gøre sig klart, 
hvad virksomheden er værd. En for lav pris 
er afgørende for egen økonomi, mens en for 
høj pris kan medføre, at salget ikke kan gen-
nemføres. det er derfor afgørende for for-
handlingssituationen, at sælger er klar over, 
hvad virksomheden er værd. det er naturligt 
at inddrage enten en virksomhedsmægler og/
eller revisor til værdiansættelsen.

Såfremt virksomheden skal overdrages til 
ejerens børn, er der skattemæssigt aner-
kendte værdiansættelsesmodeller til overdra-
gelse. Er der andre børn, der ikke skal over-
tage virksomheden eller en del heraf, bør det 
tages med i overvejelserne, om den anvendte 
værdiansættelse giver det barn, der skal over-
tage, en økonomisk fordel, og om øvrige børn 
skal tilgodeses tilsvarende. Erfaringen viser, 
at størst mulig åbenhed i familien om den 
påtænkte fremgangsmåde giver de bedste 

Lotte Broholm Andersen er 32 år, og har læst  
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betingelser for accept af, hvem der skal over-
tage samt betingelserne herfor.

Struktur
virksomhedens struktur ved overdragelsen 
har stor indflydelse på både de skattemæs-
sige og risikomæssige forhold ved overdra-
gelsen. ved overdragelse af virksomhed i 
personligt regi overdrages kun den fremad-
rettede risiko, mens selskabsoverdragelse in-
debærer overdragelse af hæftelse for alle for-
hold med selskabets midler uanset tidspunkt 
for opståen (klausuler i overdragelsesaftalen 
kan dog ændre på dette).

Skattemæssigt er der under visse betingelser 
mulighed for overdragelse uden skattemæs-
sige konsekvenser. ved overdragelse til børn 
eller nære medarbejdere kan både personligt 
ejet virksomhed og aktier i selskab overdra-
ges, uden at der udløses en skattebetaling, 
hvis visse betingelser er opfyldt. ved overdra-
gelse til eksterne parter vil der som udgangs-
punkt udløses en skattebetaling, medmindre 
virksomheden drives i selskabsform med 
overliggende holdingselskab.

Som følge af de skatte- og risikomæssige 
forskelle ved overdragelse skal ændringer i 
strukturen inden overdragelse overvejes, ek-
sempelvis omdannelse til selskab, etablering 
af holdingselskab eller lignende.

herudover har strukturen betydning for fi-
nansieringen, idet driftsfremmede aktiver i 
selskabet, som eksempelvis ejendomme, be-
tydelig overskydende likviditet eller værdipa-
pirer, er med til at øge prisen på selskabet og 
dermed den krævede finansiering ved over-
dragelsen. der kan derfor være brug for at ud-
skille disse aktiver i et særskilt selskab inden 
overdragelse enten ved at udlodde disse til et 
eventuelt holdingselskab eller ved at spalte 
disse ud af driftsselskabet.

Tidsperspektiv
forberedelsesfasen og eventuelle struktur-

ændringer kan være tidskrævende. derfor 
bør ejeren overveje, hvilken tidshorisont 
ejerskiftet har. Såfremt der skal ske skatte-
fri omstruktureringer inden salget, vil der 
skulle gå en periode på tre år efter omstruk-
tureringen, for at det efterfølgende salg ikke 
gør omstruktureringen skattepligtig. En 
god planlægning af ejerskiftet vil derfor give 
mulighed for, at omstruktureringen fore-
tages i rette tid, således at ejerskiftet ikke 
gør en eventuel skattefri omstrukturering 
skattepligtig.

handlingsplan
når ejeren har gjort sig ovenstående overve-
jelser, bør han opstille en handlingsplan, der 
sikrer gennemførelsen heraf. opstil even-
tuelt handlingsplanen i samarbejde med 
rådgiver, og opstil mål for, hvornår den tids-
mæssigt skal være gennemført. Selv om der 
er mange år til, at ejeren skal overdrage sin 
virksomhed, bør han opstille en handlings-
plan, der sikrer, at der foretages den nød-
vendige forberedelse og salgsmodning af 
virksomheden.

ModnInG
I denne fase skal virksomheden modnes til 
salg. det skal fastlægges, hvem de mulige kø-
bere af virksomheden er, virksomhedens ak-
tiviteter skal optimeres, strukturændringer 
besluttet i forberedelsesfasen skal gennemfø-
res, viden skal forankres i virksomheden, og 
der skal udarbejdes salgsmateriale.

Mulige købere
der skal gøres overvejelser om, hvem der er 
mulige købere af virksomheden. dette kan 
være interne købere som familie eller nære 
medarbejdere eller eksterne købere som in-
vestorer, leverandører, konkurrenter eller 
lignende. her skal de overvejelser, ejeren har 
gjort sig om ønsker til overdragelsen i forbere-
delsesfasen, inddrages, og herudover skal det 
klarlægges, om de eventuelle købere har in-
teresse i at overtage virksomheden, og om de 
har kompetencerne til at drive denne videre.

optimering af aktiviteter 
virksomhedens resultat er en vigtig faktor 
i værdiansættelse af virksomheder. virk-
somheder værdiansættes primært på virk-
somhedens forventede fremtidige indtje-
ning. virksomhedens historiske indtjening 
har dog stor betydning for forventningerne 
til den fremtidige indtjening. virksomhe-
dens indtjening bør derfor i modningsfa-
sen optimeres, eksempelvis ved afvikling 
af underskudsgivende aktiviteter, fokus på 
kernekompetancer, tiltag der reducerer om-
kostningerne med videre.

omstrukturering
Såfremt overvejelserne i forberedelsesfasen 
har ført til, at der skal ske omstrukturerin-
ger før salget, skal disse føres ud i livet. her er 
det vigtigt at være i god tid, så tidsfrister kan 
overholdes, og salg først gennemføres efter 
eventuelle krav i en skattefri omstrukturering 
til ejertid er overholdt.

Forankring af viden
mange virksomheder er afhængige af enkelt-
personer, primært virksomhedens ejer og le-
dende medarbejdere, både for så vidt angår 
viden og relationer til samarbejdspartnere 
og kunder. En virksomhed, der er afgørende 
afhængig af ejeren, er ikke egnet til overdra-
gelse, idet køberens muligheder for viderefø-
relse er begrænsede, hvilket ligeledes vil af-
spejles i prisen.

derfor er det vigtigt at forankre viden og rela-
tioner i virksomheden, således at disse beva-
res ved en overdragelse. for videndelen kan 
dette ske ved at nedskrive forretningsgange, 
produktionsmetoder, vejledninger, procedu-
rer og anden vigtig viden.

I virksomheder, der er afhængige af ejerens 
relationer til kunder eller samarbejdspart-
nere, vil en overdragelsesaftale oftest inde-
bære, at ejeren bliver i virksomheden i en 
periode efter salget for at overdrage disse re-
lationer til nye medarbejdere.
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udarbejdelse af salgsmateriale
Et velgennemarbejdet salgsmateriale giver 
køber den nødvendige information om virk-
somheden og dens stærke og svage sider. 
herved opnår køber et overblik over virk-
somheden, hvilket giver et bedre grundlag i 
forhandlingerne. Salgsmateriale kan eksem-
pelvis omfatte en virksomhedsbeskrivelse, 
regnskaber eller nøgletal, budgetter og andre 
vigtige dokumenter.

GEnnEMFøRSEl
når der er etableret kontakt med mulige kø-
bere, indebærer gennemførelsesfasen en for-
handlingsfase og aftaler.

Forhandling
der forhandles med en eller flere købere om 
pris, overdragelsesvilkår med videre. her er 
det væsentligt at identificere eventuelle “deal-
breakere”, der kan medføre, at handlen ikke 
gennemføres. ved at have fokus på disse und-
går man at bruge en masse tid på forhand-
linger, hvor man i sidste ende ikke kan blive 
enige om en aftale.

Fortrolighed
køber har til prisfastsættelse og i forhandlin-
gen brug for detaljeret information om virk-
somheden. En stor del af denne information 
er af fortrolig karakter, og det vil ofte kunne 
skade virksomhedens position, hvis kunder 
eller leverandører kommer i besiddelse heraf. 
derfor bør man indgå en skriftlig aftale om 
fortrolighed, inden der udleveres informa-
tion, der ikke ønskes offentliggjort.

aftale
når parterne er enige, skal der indgås en over-
dragelsesaftale. I mange tilfælde kan det være 
hensigtsmæssigt, at køber afgiver en hensigts-
erklæring om køb og derefter får lejlighed til 
at foretage en due diligence, inden den en-
delige overdragelsesaftale underskrives. Som 
sælger skal man være opmærksom på. at en 
overdragelsesaftale oftest indeholder en kon-
kurrenceklausul, der gør, at sælger ikke efter-

følgende kan starte op igen inden for samme 
branche inden for en given tidsramme.

due diligence
En due diligence er en undersøgelse af target-
virksomheden. En due diligence består typisk 
af følgende:

•	 Finansiel/regnskabsmæssig due diligence: 
finansielle analyser, vurdering af regnska-
ber og budgetter, gennemgang af økonomi-
styring og it, finansiering og skattemæssige 
forhold – denne udføres typisk i samar-
bejde med købers revisor

•	 Juridisk due diligence: Undersøgelse af sel-
skabets forhold, kontrakter, retssager med 
videre – denne udføres typisk i samarbejde 
med købers advokat

•	 Teknisk due diligence: Undersøgelse 
af bygninger, produktionsapparat og 
miljøforhold

•	 Kommerciel due diligence: Undersøgelse 
af produkter, produktudvikling, markedet 
og markedsposition, fremstilling og indkøb 
samt personale og ledelse

•	 Strategisk due diligence: Undersøgelse af 
strategiske stærke og svage sider, strategisk 
styring og vurdering af strategiplaner.

EFTERFølGEndE handlInGER
når der er indgået en endelig overdragelsesaf-
tale, skal handlen gennemføres. I den forbin-
delse er det en god ide at have en plan for of-
fentliggørelse og ledelsesovergang.

offentliggørelse
Sammen med køber udarbejdes en plan for, 
hvordan offentliggørelse skal ske i forhold 
til medarbejdere, kunder, leverandører og 
øvrige samarbejdspartnere. det er vigtigt for 
overdragelsens succes, at offentliggørelsen 
gennemføres på en måde, så den modtages 
positivt.

ledelsesovergang
I samarbejde med køber bør der udarbejdes 
en plan for overgang af ledelsen. denne er af-
hængig af, om sælger bliver i virksomheden i 
en periode efter overdragelsen, eller om sæl-
ger fratræder ved overdragelsen. planen bør 
omfatte overdragelse af viden og kunderela-
tioner og retningslinjer for eventuel fælles le-
delse i en periode.

Fremtid
Som en del af planen bør sælger have gjort op 
med sig selv, hvad han skal efter overdragel-
sen. Er det pensionering, start på nyt arbejds-
liv, start af ny virksomhed eller? herudover 
bør man forholde sig til placering af de mid-
ler, der opnås ved salget, således at der opnås 
et tilfredsstillende afkast.·
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/ fAGlIGE UdklIp

udKaST TIl ændRInG  
aF SElSKaBSloVEn SEndT 
I høRInG

Selskabsloven fra juni 2009 var resultatet af 
en større moderniseringsopgave, der blev 
iværksat i 2006, og som havde til formål at 
skabe en enkel, klar og effektiv selskabs-
regulering. I forbindelse med vedtagelsen 
blev det bestemt, at loven senest to år efter 
ikrafttræden af lovens kapitalbestemmelser 
skulle evalueres med udgangspunkt i er-
faringer fra erhvervslivet, myndigheder og 
andre interessenter. Baseret på de forelø-
bige tilbagemeldinger er der 19. december 
2012 sendt et lovforslag til ændring af sel-
skabsloven i høring, der blandt andet inde-
holder forslag om:

•	 nedsættelse af kapitalkrav fra  kroner 
80.000 til kroner 50.000 for anparts  - 
selskaber

•	 Indførelse af såkaldt “iværksætterselskab” 
eller “IvS”, hvor kapitalkravet er kroner 1 
på visse betingelser

•	 Udfasning af muligheden for at stifte et 
S.m.B.A

•	 mulighed for grænseoverskridende flyt-
ning af hjemsted til eller fra danmark.

Et af de mest markante ændringsforslag går 
på indførelsen af en ny selskabstype kaldet 
et “iværksætterselskab” eller IvS. Selska-
bet, der er en særlig form for kapitalselskab, 
giver ejeren fordelen af den begrænsede 
hæftelse, som også gælder ved andre kapi-
talselskaber, men er underlagt lempeligere 
regler angående selskabskapitalen. Således 
foreslås det, at iværksætterselskaber kan 

stiftes med en selskabskapital på kroner 1. 
det er dog en forudsætning, at iværksætter-
selskabet løbende skal henlægge 25 procent 
af selskabets overskud til en bunden reserve 
til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, 
indtil mindstekravet om en selskabskapital 
på kroner 50.000 er opfyldt.

lovforslag forventes fremsat ultimo februar 
2013. ·

ændRInG aF KonKuR-
REnCEloVEn – nu RISIKo 
FoR FænGSElSSTRaF

folketinget har den 19. december 2012 ved-
taget en ændring af konkurrenceloven. den 
væsentligste ændring af loven er mulighe-
den for, at kartelvirksomhed kan straffes 
med fængsel i op til seks år og under ganske 
særlige omstændigheder med fængsel i op 
til ni år samt en væsentlig forhøjelse af bø-
deniveauet for fysiske og juridiske personer.

det følger af lovbemærkningerne, at ulovlige 
konkurrencebegrænsende aftaler eller ad-
færd, der er indgået eller har fundet sted før 
lovens ikrafttræden, og som også er ophørt 
før lovens ikrafttræden, skal bedømmes ef-
ter den tidligere lov. Er der derimod tale om 
en ulovlig konkurrence-begrænsende aftale 
eller adfærd, der er indgået eller har fundet 
sted før den 1. marts 2013, og som fortsat 
efterleves eller finder sted efter denne dato, 
vil der være tale om en såkaldt fortsat for-
brydelse. dette indebærer, at skærpelsen af 
konkurrenceloven vil finde anvendelse på 
den samlede forbrydelse, dermed også den 
del af forbrydelsen, der fandt sted inden lov-
ændringens ikrafttræden. 

ændringen af konkurrenceloven træder i 
kraft den 1. marts 2013. ·

jura VED THOMAS GJØL-TRØNNING, PARTNER, BECH-BRUUN
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cand.merc.aud., ph.d., Faglig udviklingsafde-
ling, Beierholm og ekstern lektor, Institut for 
Økonomi og Ledelse samt Juridisk Institut,  
Aalborg Universitet

1. IndlEdnInG

denne artikel omhandler 'kapitalejer-
lån' – tidligere kaldet 'aktionær-' eller 
'anpartshaverlån'. 

Selskabsretligt er hovedreglen, at 'kapital-
ejerlån' er ulovlige. der findes imidlertid 
en række undtagelser til denne hovedre-
gel. disse undtagelser er udtryk for lovlige 
'kapitalejerlån'.

Artiklen er struktureret på følgende måde. I 
afsnit 2 behandles de selskabsretlige aspekter 
af 'kapitalejerlån', herunder forbuddet mod 
'kapitalejerlån' og undtagelserne hertil. I af-
snit 3 behandles de regnskabsmæssige aspek-
ter af 'kapitalejerlån', herunder note- og ske-
makravene i årsregnskabsloven (åRl). I afsnit 
4 behandles de revisionsmæssige aspekter af 
'kapitalejerlån', herunder forbehold og sup-
plerende oplysninger i revisionspåtegninger 
og andre erklæringer. I afsnit 5 omtales de 
foreløbige konklusioner fra fSRs arbejds-
gruppe vedrørende ulovlige 'kapitalejerlån'.
Artiklen behandler i sagens natur ikke alle 
selskabsretlige samt regnskabs- og revisions-

mæssige aspekter af 'kapitalejerlån'1. Artiklen 
behandler desuden ikke følgende:

•	 de selskabsretlige konsekvenser af ulov lige 
'kapitalejerlån'

•	 de erstatnings- og strafferetlige konse-
kvenser af ulovlige 'kapitalejerlån'2

•	 de skatteretlige konsekvenser af (u)lovlige 
'kapitalejerlån', herunder de nye regler i 
ligningslovens (ll) § 16E, der trådte i kraft 
den 14. august 20123. 

2. SElSKaBSRETlIGE aSPEKTER

2.1. Reglerne om 'kapitalejerlån'
de selskabsretlige regler om 'kapitalejerlån' 
findes i selskabslovens (Sl) §§ 210-215:

•	 § 210, stk. 1 indeholder forbuddet mod 
'kapitalejerlån'

•	 § 210, stk. 2 og §§ 211-214 indeholder 
undtagelser, herunder til forbuddet mod 
'kapitalejerlån'4 

•	 § 215 omhandler tilbagebetaling, herunder 
af ulovlige 'kapitalejerlån'5. 

disse regler omfatter – som långiver eller det 
selskab, der stiller sikkerhed – kapitalselska-
ber, det vil sige aktie- og anpartsselskaber, 
jævnfør § 1, stk. 1, samt partnerselskaber, 
jævnfør § 358.

2.2. Begrebet 'kapitalejerlån'
'kapitalejerlån' er som nævnt indlednings-
vist en samlet betegnelse for det, der tidligere 
kaldtes for 'aktionær-' eller 'anpartshaverlån'.

'kapitalejerlån' er desuden en samlet beteg-
nelse for lån til eller sikkerhedsstillelse for ka-
pitalejere eller medlemmer af ledelsen med 
videre. det er således vigtigt at være opmærk-
som på, at der ikke nødvendigvis er tale om 
egentlige 'kapitalejerlån', idet der også kan 
være tale om 'ledelseslån', ligesom der ikke 
nødvendigvis er tale om egentlige lån, idet 
der også kan være tale om sikkerhedsstillelse. 
dette er årsagen til, at 'kapitalejerlån' skrives i 
anførselstegn.

kapitalejere er en samlet betegnelse for ak-
tionærer og anpartshavere, jævnfør § 5, nr. 15. 
ledelsen er en samlet betegnelse for direk-
tionen og den eventuelle bestyrelse (eller det 
eventuelle tilsynsråd), jævnfør § 5, nr. 4, 5 og 
19 samt § 111.

2.3. Forbuddet mod 'kapitalejerlån'  
– ulovlige 'kapitalejerlån'
forbuddet mod 'kapitalejerlån' findes i Sl 
§ 210, stk. 1. det fremgår af denne bestem-
melse, at et selskab ikke direkte eller indi-
rekte må stille midler til rådighed, yde lån 
eller stille sikkerhed for kapitalejere eller le-
delsen i selskabet, jævnfør dog §§ 211-214 (og 
§ 210, stk. 2), der indeholder en række undta-
gelser til forbuddet mod 'kapitalejerlån'. Til-
svarende gælder i forhold til kapitalejere eller 

'kApITAlEJERlån' 
– selskabsretligt samt  
regnskabs- og revisionsmæssigt

Jesper Seehausen er seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. , 
Faglig udviklingsafdeling, Beierholm og ekstern lektor, institut 

for Økonomi og Ledelse samt Juridisk institut, aalborg univer-
sitet. Forfatteren kan kontaktes på jse@beierholm.dk.
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ledelsen i selskabets moderselskab og andre 
virksomheder end selskabets moderselskab, 
der har bestemmende indflydelse over selska-
bet. 1. pkt. gælder også personer, der er knyt-
tet til en person, som er omfattet af 1. eller 
2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- 
eller nedstigende linje, eller som på anden 
måde står den pågældende særligt nær.

det er i den forbindelse vigtigt at være op-
mærksom på følgende:

•	 forbuddet er ikke betinget af, at de pågæl-
dende har bestemmende indflydelse over 
selskabet

•	 forbuddet omfatter – som låntager eller 
den, der får stillet sikkerhed – både fysiske 
og juridiske personer, herunder både kapi-
talselskaber, det vil sige aktie-, anparts- og 
partnerselskaber, 'personselskaber', det 
vil sige interessentskaber og kommandit-
selskaber med videre, fonde og foreninger 
med videre

•	 forbuddet gælder også, selv om lånet ydes 
på markedsmæssige vilkår, og der stilles be-
tryggende sikkerhed for lånet

•	 det er forholdene på långivningstidspunk-
tet, der er afgørende

•	 lån mellem søsterselskaber er ikke  
omfattet af forbuddet, medmindre der er 
tale om omgåelse

•	 Bestemmelsen om særligt nærtstående per-
soner tager fortrinsvis sigte på 

•	 samlevere, men andre nærtstående som 
for eksempel søskende kan efter om-
stændighederne også være omfattet af 
bestemmelsen6. 

2.4. undtagelser til forbuddet mod 'kapitale-
jerlån' – lovlige 'kapitalejerlån'
Undtagelserne til forbuddet mod 'kapitalejer-

lån' findes i § 210, stk. 2 og §§ 211-214. der er 
tale om følgende undtagelser:

•	 Undtagelse vedrørende selvfinansiering, 
jævnfør § 210, stk. 2

•	 Undtagelse vedrørende 'kapitalejerlån' til 
danske og visse udenlandske moderselska-
ber, jævnfør § 211, stk. 1

•	 Undtagelse vedrørende sædvanlige forret-
ningsmæssige dispositioner, jævnfør § 212

•	 Undtagelse vedrørende pengeinstitutter 
med videre, jævnfør § 213

•	 Undtagelse vedrørende 'medarbejderlån' 
med henblik på erhvervelse af kapitalan-
dele, jævnfør § 214.

for så vidt angår undtagelsen vedrørende 
'kapitalejerlån' til danske og visse udenland-
ske moderselskaber, er det vigtigt at være op-
mærksom på følgende:

•	 moderselskabet er det eventuelle selskab, 
der har bestemmende indflydelse over sel-
skabet, jævnfør § 5, nr. 20 samt §§ 6 og 7

•	 Et selskab kan kun have ét direkte moder-
selskab. hvis flere selskaber opfylder betin-
gelserne for at være moderselskab, er det 
alene det selskab, der faktisk udøver den 
bestemmende indflydelse over selskabet, 
der anses for at være moderselskab, jævnfør 
§ 6, stk. 1

•	 hvis to selskaber hver ejer 50 % af et tredje 
selskab, er ingen af de to selskaber moder-
selskab for det tredje selskab, medmindre 
et af selskaberne faktisk har bestemmende 
indflydelse over selskabet

•	 Bestemmelsen om moderselskaber 
omfatter både direkte og indirekte 
moderselskaber

•	 Et lån fra et datterselskab til dets moder-
selskab må ikke krænke eventuelle mino-
ritetskapitalejeres eller kreditorers interes-
ser 7  8.  

for så vidt angår undtagelsen vedrørende 
sædvanlige forretningsmæssige dispositio-
ner, er det vigtigt at være opmærksom på 
følgende:

•	 Sædvanlige forretningsmæssige dispositio-
ner er som hovedregel kendetegnet ved, at 
selskabet løbende foretager dispositioner 
af denne karakter med uafhængige parter

•	 dispositioner, der er sjældent forekom-
mende, er mere komplicerede. her må 
der foretages en konkret vurdering af, om 
transaktionen kan betragtes som sædvanlig 
for selskabet og inden for branchen

•	 der er ikke kun selve transaktionen, men 
også vilkårene for transaktionen, der skal 
være sædvanlige. Betalingsbetingelser, kre-
ditvurdering, sikkerhedsstillelse med vi-
dere skal således ske på samme vilkår, som 
tilsvarende transaktioner sædvanligvis gen-
nemføres med over for tredjemand9. 

de øvrige undtagelser omtales ikke nærmere.

3. REGnSKaBSMæSSIGE aSPEKTER

3.1. notekrav – tilgodehavender hos  
medlemmer af ledelsen
det fremgår af åRl § 73, at hvis et selskab el-
ler en erhvervsdrivende fond har et tilgode-
havende hos medlemmer af ledelsen, skal 
virksomheden angive summen af disse tilgo-
dehavender fordelt på hver ledelseskategori, 
jævnfør stk. 1. for hver kategori skal angives 
de væsentligste vilkår, herunder rentefoden, 
og de beløb, der er tilbagebetalt i løbet af året. 
hvis et lån er optaget og indfriet i årets løb, 
skal det oplyses særskilt. Stk. 1 finder tilsva-
rende anvendelse for sikkerhedsstillelser, der 
er sket for den nævnte personkreds, jævnfør 
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stk. 2. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse 
for ledelsesmedlemmer i modervirksomheder, 
jævnfør. stk. 3. Stk. 1-3 finder tilsvarende an-
vendelse for personer, der står de omhandlede 
ledelsesmedlemmer særligt nær, jævnfør stk. 4.

det er i den forbindelse vigtigt at være op-
mærksom på følgende:

•	 notekravet omfatter kun kapitalselskaber, 
det vil sige aktie-, anparts- og partnersel-
skaber samt erhvervsdrivende fonde

•	 notekravet gælder dog også for selskaber 
og erhvervsdrivende fonde omfattet af 
regnskabsklasse B

•	 notekravet omfatter kun 'ledelseslån', det 
vil sige lån til eller sikkerhedsstillelse for 
medlemmer af ledelsen. notekravet omfat-
ter derimod ikke egentlige 'kapitalejerlån', 
det vil sige lån til eller sikkerhedsstillelse 
for kapitalejere, der ikke er medlemmer af 
ledelsen

•	 notekravet omfatter dog både lov-
lige og ulovlige 'ledelseslån'. der er ikke 
krav om opdeling i lovlige og ulovlige 
mellemværender

•	 oplysningerne skal ikke gives i forhold til 
enkeltpersoner, men i forhold til ledelses-
kategorier, for eksempel direktion og be-
styrelse. oplysningerne skal dog også gives, 
selv om der kun er ét medlem af den pågæl-
dende ledelseskategori

•	 notekravet indeholder ingen undtagelser 
og omfatter derfor også 'ledelseslån' op-
stået som led i sædvanlige forretningsmæs-
sige dispositioner

•	 hvis selskabet har et tilgodehavende hos 
en nærtstående til et medlem af ledelsen, 
skal oplysningerne vedrørende den pågæl-
dende ledelseskategori også omfatte dette 
tilgodehavende, dog ikke specificeret i for-

hold til, hvad der vedrører ledelsesmed-
lemmet henholdsvis den nærtstående10.

3.2. Skemakrav – 'Tilgodehavender hos  
virksomhedsdeltagere og ledelse'
det fremgår af balanceskemaerne i åRl, at 'fi-
nansielle anlægsaktiver' skal opdeles i blandt 
andet følgende regnskabsposter, jævnfør bi-
lag 2, skema 1 og 2:

•	 Tilgodehavender hos tilknyttede 
virksomheder

•	 Andre tilgodehavender

•	 Tilgodehavender hos virksomhedsdelta-
gere og ledelse.

det fremgår desuden af disse skemaer, at  
'Tilgodehavender' under 'omsætningsaktiver' 
skal opdeles i følgende regnskabsposter:

•	 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

•	 Tilgodehavender hos tilknyttede 
virksomheder

•	 Andre tilgodehavender

•	 Tilgodehavender hos virksomheds-
deltagere og ledelse.

det er i den forbindelse vigtigt at være op-
mærksom på følgende:

•	 'Tilgodehavender hos tilknyttede virksom-
heder' har forrang for 'Tilgodehavender 
hos virksomhedsdeltagere og ledelse'. Til-
godehavender hos tilknyttede virksomhe-
der skal således indregnes under 'Tilgode-
havender hos tilknyttede virksomheder' og 
ikke under 'Tilgodehavender hos virksom-
hedsdeltagere og ledelse'

•	 'Tilgodehavender fra salg af varer og tje-
nesteydelser' har derimod ikke forrang for 
'Tilgodehavender hos virksomhedsdel-

tagere og ledelse'. Tilgodehavender hos 
virksomhedsdeltagere og ledelse opstået 
som led i almindelig samhandel skal såle-
des indregnes under 'Tilgodehavender hos 
virksomhedsdeltagere og ledelse' og ikke 
under 'Tilgodehavender fra salg af varer og 
tjenesteydelser'

•	 Ulovlige 'kapitalejerlån' skal altid indreg-
nes under 'omsætningsaktiver' og aldrig 
under 'Anlægsaktiver'. lovlige 'kapitalejer-
lån' kan derimod i princippet både indreg-
nes under 'Anlægs-' og 'omsætningsaktiver'

•	 Skemakravet omfatter tilgodehavender hos 
både virksomhedsdeltagere, for eksem-
pel kapitalejere, og ledelse. notekravet i § 
73 omfatter derimod som tidligere nævnt 
alene 'ledelseslån', men ikke egentlige 
'kapitalejerlån'

•	 Skemakravet omfatter – ligesom notekra-
vet – både lovlige og ulovlige 'ledelseslån'. 
der er igen ikke krav om opdeling i lovlige 
og ulovlige mellemværender11. 

4. REVISIonSMæSSIGE aSPEKTER

4.1. Generelt
hvis revisor bliver opmærksom på et 'kapital-
ejerlån', skal revisor vurdere, hvorvidt der er 
tale om et lovligt eller et ulovligt 'kapitalejer-
lån'. Revisor skal ikke blot være opmærksom 
på 'kapitalejerlån', der eksisterer på balan-
cedagen, men også 'kapitalejerlån', der har 
eksisteret i løbet af regnskabsåret, men er til-
bagebetalt på balancedagen, jævnfør erklæ-
ringsvejledningens afsnit 5.6.2.

4.2. Forbehold
Revisor skal – i relation til 'kapitalejerlån' – 
tage forbehold i revisionspåtegningen i føl-
gende situationer:

•	 hvis notekravet i åRl § 73 ikke er over-
holdt, skal revisor tage forbehold herfor, 
jævnfør erklæringsbekendtgørelsens § 6, 
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stk. 1, nr. 1 og ISA 70512. der vil som ud-
gangspunkt altid være tale om et væsentligt 
forhold

•	 hvis et 'kapitalejerlån' ikke er indregnet 
under 'Tilgodehavender hos virksomheds-
deltagere og ledelse' under 'omsætnings-
aktiver', skal revisor tage forbehold herfor, 
jævnfør igen erklæringsbekendtgørelsens § 
6, stk. 1, nr. 1 og ISA 705. også i denne situa-
tion vil der som udgangspunkt altid være 
tale om et væsentligt forhold

•	 hvis et 'kapitalejerlån' ikke er målt korrekt, 
for eksempel fordi lånet ikke er tillagt lov-
pligtige renter (for tiden 9,2 %), jævnfør Sl 
§ 215, stk. 1, og rentelovens (Rl) § 5, stk. 1 
og 2, eller fordi lånet ikke er nedskrevet til 
en lavere nettorealisationsværdi, jævnfør 
åRl § 46, stk. 2, skal revisor tage forbehold 
herfor, men kun hvis forholdet er væsent-
ligt, jævnfør endnu engang erklæringsbe-
kendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1 og ISA 705.

4.3. Supplerende oplysninger
det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 
§ 7, stk. 2, at revisor i revisionspåtegningen 
særskilt skal give supplerende oplysninger 
om ledelsesansvar, det vil sige om forhold, 
som revisor er blevet bekendt med under sit 
arbejde, og som giver en begrundet formod-
ning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde 
erstatnings- eller strafansvar for handlinger 
eller undladelser, der berører virksomheden, 
tilknyttede virksomheder, virksomhedsdelta-
gere, kreditorer eller medarbejdere. herunder 
skal altid oplyses om overtrædelse af blandt 
andet den for virksomheden fastsatte sel-
skabsretlige eller tilsvarende lovgivning, hvil-
ket for eksempel omfatter Sl.

der er tale om 'Supplerende oplysninger ved-
rørende andre forhold', jævnfør erklærings-
bekendtgørelsens § 7, stk. 4.

hvis revisor bliver opmærksom på et ulov-
ligt 'kapitalejerlån', skal revisor således som 

udgangspunkt altid give supplerende oplys-
ninger om ledelsesansvar. Erklæringsvejled-
ningen gør dog undtagelse for bagatelagtige 
beløb, jævnfør afsnit 5.6.2.

Bagatelagtige beløb er imidlertid meget små. 
Revisornævnet har for eksempel givet en 
bøde på 15.000 kroner til en revisor for ikke 
at have givet supplerende oplysninger om 
ledelsesansvar i revisionspåtegningen som 
følge af et ulovligt 'kapitalejerlån' på 10.000 
kroner primo regnskabsåret og 1.976 kroner 
ultimo regnskabsåret. Selskabet havde en ba-
lancesum på 1,3 millioner kroner13. 

Revisornævnet har desuden givet en revisor 
en bøde af samme størrelse for ikke at have 
givet supplerende oplysninger om ledelses-
ansvar i revisionspåtegningen som følge af en 
række ulovlige 'kapitalejerlån' på i alt 20.079 
kroner. Selskabet havde en balancesum på 9,1 
millioner kroner14. 

hertil kommer, at Revisornævnet – og tid-
ligere disciplinærnævnet – flere gange har 
udtalt, at forbuddet mod 'kapitalejerlån' er 
absolut og hverken er afhængigt af omstæn-
dighederne ved lånets opståen, de tekniske 
forhold vedrørende selskabets bogføring eller 
revisors vurdering af eventuelle risici for sel-
skabets kreditorer15. Revisors pligt til at gøre 
opmærksom på sådanne forhold i revisions-
påtegningen er ligeledes absolut.

4.4. hvad med review, udvidet gennemgang 
og assistance?
ovenfor er det forudsat, at revisor reviderer 
årsregnskabet. Spørgsmålet er imidlertid, i 
hvilke situationer revisor skal tage forbehold 
og give supplerende oplysninger i relation til 
'kapitalejerlån', hvis revisor i stedet udfører 
review, udvidet gennemgang eller assistance.

hvis revisor udfører review – også kaldet gen-
nemgang – i stedet for revision, finder ISRE 
2400 dk anvendelse16. Revisor skal i denne 
situation tage forbehold i erklæringen i de 

samme situationer, som er omtalt ovenfor. 
der er derimod ikke krav om, at revisor i er-
klæringen skal give supplerende oplysninger 
om ledelsesansvar, herunder som følge af 
overtrædelse af reglerne om 'kapitalejerlån'. 
hvis revisor i en reviewerklæring giver sup-
plerende oplysninger om ledelsesansvar, her-
under som følge af overtrædelse af reglerne 
om 'kapitalejerlån', risikerer revisor således 
at overtræde sin tavshedspligt, jævnfør erklæ-
ringsvejledningens afsnit 6.717. 

hvis revisor i stedet udfører udvidet gennem-
gang, skal revisor ligeledes tage forbehold i 
erklæringen i de samme situationer, som er 
omtalt ovenfor. I lighed med revision – men i 
modsætning til review – er der desuden krav 
om, at revisor i erklæringen skal give supple-
rende oplysninger om ledelsesansvar, her-
under som følge af overtrædelse af reglerne 
om 'kapitalejerlån'. det bemærkes, at udvidet 
gennemgang kan tilvælges på en ordinær ge-
neralforsamling afholdt efter den 1. januar 
2013, men at revisor ikke kan afgive erklæ-
ringer om udvidet gennemgang, før Erhvervs-
styrelsens særlige erklæringsstandard herom 
er trådt i kraft, hvilket forventes at ske den 1. 
marts eller den 1. april 2013.

hvis revisor i stedet udfører regnskabsmæssig 
assistance, finder ISRS 4410 dk anvendelse18. 
Revisor kan i denne situation hverken tage 
forbehold eller give supplerende oplysninger 
i erklæringen, idet der er tale om en erklæ-
ring uden sikkerhed. det fremgår imidlertid 
af standarden, at hvis revisor bliver opmærk-
som på væsentlig fejlinformation, skal revisor 
forsøge at blive enig med virksomheden om 
de nødvendige rettelser eller tilføjelser, jævn-
før afsnit 16. hvis ikke sådanne rettelser eller 
tilføjelser bliver foretaget i de regnskabsmæs-
sige oplysninger, skal revisor trække sig fra 
opgaven. Alternativet til et forbehold er såle-
des, at revisor trækker sig fra opgaven og der-
med ikke afgiver nogen erklæring19.
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5. FoREløBIGE KonKluSIonER FRa  
FSRs aRBEJdSGRuPPE VEdRøREndE 
uloVlIGE 'KaPITalEJERlån'

fSR har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, 
der har drøftet nogle af de regnskabs- og re-
visionsmæssige udfordringer, der følger af de 
nye skatteretlige regler om 'kapitalejerlån' i 
ll § 16E.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra 
Regnskabsteknisk Udvalg, Revisionsteknisk 
Udvalg, Skatteudvalget og sekretariatet.

fSR har den 19. december 2012 udsendt et 
kort notat, der indeholder arbejdsgruppens 
foreløbige konklusioner20. 

det er vigtigt at være opmærksom på, at der er 
tale om foreløbige konklusioner. Arbejdsgrup-
pen vil således i det nye år søge yderligere af-
klaring af de rejste problemstillinger, herunder 
ved dialog med Erhvervsstyrelsen og SkAT.

det er desuden vigtigt at være opmærksom 
på, at de nye skatteretlige regler ikke ændrer 
på de selskabsretlige samt regnskabs- og revi-
sionsmæssige regler om 'kapitalejerlån'. det 
kan derfor anbefales at betragte de selskabs- 
og skatteretlige samt regnskabs- og revisions-
mæssige regler om 'kapitalejerlån' som sær-
skilte regelsæt med hver deres – delvist, men 
også kun delvist overlappende – anvendelses-
område og hver deres undtagelser.

Arbejdsgruppens notat fokuserer på situatio-
ner, hvor et selskab ønsker at konvertere eller 
ompostere en hævning i form af et ulovligt 
'kapitalejerlån' til selskabets hovedkapitalejer 
til løn. notatet behandler derimod ikke situa-
tioner, hvor et ulovligt 'kapitalejerlån' ønskes 
konverteret eller omposteret til udbytte.

Arbejdsgruppens overordnede konklusion 
er følgende: “Arbejdsgruppens foreløbige kon-
klusion er, at det juridiske grundlag (formalia) 
skal være på plads inden regnskabsårets ud-

gang, hvis det ulovlige udlån regnskabsmæssigt 
skal kunne omposteres til løn i indeværende 
regnskabsår. I modsat fald kan ompostering 
først ske med virkning for det følgende regn-
skabsår. Det betyder blandt andet, at der regn-
skabsmæssigt og selskabsretligt er et ulovligt 
aktionærlån på balancedagen”.

notatet beskriver følgende tre 
typesituationer:

•	 forholdet er bragt i orden senest på 
balancedagen

•	 hovedkapitalejeren mangler at afregne 
skat på balancedagen

•	 forholdet er ikke bragt på plads på 
balancedagen.

disse tre typesituationer er nærmere beskre-
vet i notatet. ·

1   For så vidt angår de selskabsretlige aspekter af 'kapital-
ejerlån', kan der henvises til Jesper Seehausen og Peter 
Thor Kellmers artikel om forbuddet mod 'kapitalejerlån' og 
undtagelserne hertil samt forfatternes artikel med eksem-
pler på 'kapitalejerlån', herunder både lovlige og ulovlige 
'kapitalejerlån', der blev bragt i Revision & Regnskabsvæsen, 
nr. 6 og 7, 2012. Der kan desuden henvises til Jan Børjesson 
og Martin Chr. Kruhls artikel om 'kapitalejerlån', der blev 
bragt i Revision & Regnskabsvæsen, nr. 7, 2011.

2    For så vidt angår de strafferetlige konsekvenser af ulovlige 
'kapitalejerlån' kan der henvises til Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk Kriminalitets notat om ulovlige 'aktionær-' og 
'anpartshaverlån' fra 1997, der er baseret på UfR 1997.256 H, 
men stadig er udtryk for gældende ret.

3   Der kan i den forbindelse henvises til John Bygholm og 
Mette Bøgh Larsens artikel om beskatning af 'aktionærlån' 
som løn eller udbytte, der blev bragt i SR-Skat, nr. 5, 2012. 
Den juridiske vejledning er endnu ikke opdateret med de 
nye regler i LL § 16E.

4   Undtagelserne i §§ 213 og 214 gælder både i relation til 
forbuddet mod 'kapitalejerlån' og i relation til forbuddet 
mod selvfinansiering, jævnfør § 206, stk. 1.

5   Reglerne om tilbagebetaling i § 215 gælder både i relation til 
ulovlige 'kapitalejerlån' og i relation til ulovlig selvfinansier-
ing, jævnfør § 206, stk. 1.

6   Der kan i den forbindelse henvises til lovbemærkningerne 
og -kommentarerne (Lars Bunch og Ida Rosenberg: Selska-
bsloven med kommentarer, København: Thomson Reuters, 
2010).

7   Jævnfør ovenstående note.

8   Den tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelse har udstedt 
bekendtgørelse nr. 275 af 25. marts 2010 om lån m.v. til 
udenlandske moderselskaber.

9   Jævnfør note 6 ovenfor.

10   Der kan i den forbindelse henvises til lovbemærkningerne 
og -kommentarerne (Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-
Christian Nilsen og Jan Fedders: Årsrapporten – kommen-
tarer til årsregnskabsloven, 6. udgave, København: Karnov 
Group, 2011).

11   Jævnfør ovenstående note.

12   ISA 705: Modifikationer til konklusionen i den uafhængige 
revisors erklæring (ajourført).

13   Revisornævnets kendelse af 29. marts 2010 i sag nr. 68-
2008-R.

14   Revisornævnets kendelse af 5. juli 2010 i sag nr. 38-2009-R.

15   Se for eksempel Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 i 
sag nr. 52-2004-S og nævnets kendelse af 17. marts 2010 i 
sag nr. 8-2009-R.

16   ISRE 2400 DK: Review af regnskaber og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning.

17  Revisionsteknisk Udvalg har i februar 2013 udsendt en ny 
ISRE 2400 vedrørende opgaver om review af historiske regn-
skaber. Denne standard erstatter den eksisterende ISRE 2400 
DK med virkning for regnskabsperioder, der slutter den 31. 
december 2013 eller senere, hvilket som hovedregel vil sige 
med virkning for kalenderårsregnskaberne 2013. Standarden 
ændrer ikke på, hvornår revisor skal tage forbehold og give 
supplerende oplysninger i relation til 'kapitalejerlån'. 

18   ISRS 4410 DK: Assistance med regnskabsopstilling og yder-
ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

19   Revisionsteknisk Udvalg har i november 2012 udsendt en ny 
ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle 
oplysninger. Denne standard erstatter den nuværende ISRS 
4410 DK med virkning for erklæringer, der dateres den 1. juli 
2013 eller senere.

20  Notatet kan findes på FSRs hjemmeside.

NOTER
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/ fAGlIGE UdklIp

MIndRE holdInGSEl-
SKaBERS MulIGhEd FoR 
aT FRaVælGE REVISIon

holdingselskaber bliver fra 2013 sidestillet 
med andre selskaber i forhold til revisions-
pligt. de grænser, der gælder i den forbin-
delse i forhold til omsætning, balancesum 
og antal heltidsbeskæftigede, måles i forhold 
til hele koncernen og ikke alene i forhold 
til holdingselskabet. det betyder, at hol-
dingselskaber, der indgår i en koncern med 
en samlet omsætning på under 8 millioner 
kroner, helt kan fravælge revision, mens hol-
dingselskaber, som indgår i en koncern med 
en omsætning på mellem 8 - 72 millioner 
kroner, som alternativ til revision kan vælge 
en gennemgang efter den nye erklærings-
standard. Revision kan dog ikke fravælges, 
hvis holdingselskabet accepterer et bødefor-
læg, eller som led i en straffesag dømmes for 
overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller 
skatte- og afgiftslovgivningen. det samme 
gælder, hvis bødeforlægget eller dommen 
gælder en person, som direkte eller indi-
rekte har bestemmende indflydelse over 
selskabet. 

Betingelserne for fravalg af revision fremgår 
herunder.

holdingselskaber i en koncern med en  
omsætning på under 8 millioner kroner 
holdingselskaber kan fravælge revision, hvis 
holdingvirksomheden og de virksomhe-
der, den besidder kapitalandele i og udøver 
betydelig indflydelse over, ikke tilsammen 
på balancetidspunktet i to på hinanden 
følgende regnskabsår overskrider to af føl-
gende størrelser:

1. en balancesum på 4 millioner kroner,

2. en nettoomsætning på 8 millioner  
kroner, og

3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæfti-
gede i løbet af regnskabsåret på 12.

holdingselskaber i en koncern med en  
omsætning på 8-72 millioner kroner 
holdingselskaber kan fremover bruge den 
nye erklæringsstandard som alternativ til 
revision, hvis holdingvirksomheden og de 
virksomheder, den besidder kapitalandele 
i og udøver betydelig indflydelse over, ikke 
tilsammen på balancetidspunktet i to på 
hinanden følgende regnskabsår overskrider 
to af følgende størrelser:

1. en balancesum på 36 millioner kroner,

2. en nettoomsætning på 72 millioner  
kroner, og

3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæfti-
gede i løbet af regnskabsåret på 50. ·

Kilde: FSR – danske revisorer

revision VED  KRISTIAN RØED, CAND.MERC.AUD., ERNST & YOUNG
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Tekst / henrik Parker, Cand. Merc. Aud., 
KPMG

I august 2012 trådte den nye indsendelsesbe-
kendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen fastlæg-
ger som det væsentligste blandt andet, hvor-
når regnskabsklasse C- og d-virksomheder 
skal indberette årsrapporter via XBRl.

derudover fastlægger bekendtgørelsen og vej-
ledningen en række praktiske forhold særligt 
i forbindelse med elektronisk indberetning af 
årsrapporter. Bekendtgørelsens væsentligste 
nyheder er følgende:

•	 virksomheder i regnskabsklasse C og d 
skal foretage digital indberetning (XBRl) af 
årsrapporter for regnskabsår, der slutter i 
henholdsvis 2013 og 2014, jævnfør tabellen 
nedenfor. 

•	 Børsnoterede virksomheder og statslige 
aktieselskaber skal, efter at deres første års-
rapport er indberettet digitalt, også efter-

følgende indberette delårsrapporter, her-
under halvårsrapporter digitalt. 

•	 IfRS-aflæggere skal uanset regnskabsklasse 
først foretage digital indberetning af års-
rapporter i 2014 (kalenderårsregnskaber). 

•	 der gives i en ikke nærmere defineret over-
gangsperiode visse lempelser vedrørende 
IfRS-virksomheders digitale indberet-
ning, så de alene skal indberette visse dele 
digitalt.

•	 Underkoncerner (både regnskabsklasse 
B og C), der, jævnfør årsregnskabsloven 
(åRl) § 112, undlader at udarbejde kon-
cernregnskab for en underkoncern, skal for 
tiden fortsat indsende koncernregnskabet 
for den overliggende modervirksomhed i 
papirformat. 

•	 virksomheder med atypiske regnskabs-
poster kan søge om fritagelse for digi-
tal indberetning. det kunne for eksem-
pel være erhvervsdrivende fonde og 
forsyningsvirksomheder. 

Erhvervsstyrelsen har endvidere ved ud-
sendelse af den nye indsendelsesbekendt-
gørelse udsendt en vejledning (vejledning 
til bekendtgørelse om indsendelse til og of-
fentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs-
styrelsen samt kommunikation i forbindelse 
hermed), som blandt andet uddyber reg-
lerne om digital indberetning af årsrapport. 
I vejledningen giver styrelsen en række kom-
mentarer og fortolkningsbidrag til bestem-
melserne i bekendtgørelsen.

Frivillig digital indberetning er en  
mulighed, indtil det bliver obligatorisk
Indtil det bliver obligatorisk at indberette 
årsrapporter digitalt for virksomheder om-
fattet af regnskabsklasse C og d, kan virk-
somheder frivilligt foretage digital ind-
beretning af årsrapporter efter reglerne i 
indsendelsesbekendtgørelsen.

Særlige overgangsregler for IFRS-aflæggere
virksomheder, der aflægger IfRS-årsrapport, 
skal uanset regnskabsklasse følge kravene 
for digital indberetning af årsrapporter, der 
gælder for regnskabsklasse d. for IfRS-års-

ny  
indsendelsesbekendt-
gørelse og tilhørende  
indsendelsesvejledning

Henrik Parker er statsautoriseret revisor samt cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School og arbejder 
til daglig som Senior Manager i KPMG, hvor han betjener en bred vifte af danske virksomheder i regnskabs-

klasse B, C og D. Henrik er tilknyttet KPMG's faglige afdeling. Henrik er ekstern lektor ved Copenhagen 
Business School og underviser bl.a. på cand.merc.aud. Henrik er medforfatter til bøgerne "Udarbejdelse og 

analyse af årsrapporter – i praktisk perspektiv" (Gyldendal 2005) og ”Revision i praksis” (Karnov Group 2012)
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rapporter gælder i en ikke nærmere defineret 
overgangsperiode, at virksomhederne har 
mulighed for alene at inkludere følgende mi-
nimumsoplysninger i XBRl-filen: 

•	 erklæring fra revisor 

•	 totalindkomstopgørelse (herunder 
resultatopgørelse) 

•	 balance 

•	 pengestrømsopgørelse.

Særligt om tosprogede årsrapporter
hvis en virksomhed har valgt at udarbejde og 
indberette årsrapporten på dansk og et an-
det sprog, vil det i en overgangsperiode være 
tilstrækkeligt, at oplysningerne i XBRl-filen 
alene præsenteres på dansk. dette gælder for 
årsrapporter, som indberettes senest den 31. 
december 2013.

Efter denne dato skal både pdf-filen og 
XBRl-filen indeholde begge sprogversioner. 
Indberetning af tosprogede årsrapporter er 

muligt via Regnskab Special og system til sy-
stem-løsningen, jævnfør nedenfor.

Indsendelse af årsrapporter i papirformat
virksomheder, som ikke har pligt til at fore-
tage digital indberetning, eller som ikke fri-
villigt vælger at foretage digital indberetning, 
skal indsende årsrapporter på papir med 
almindelig post til Erhvervsstyrelsen på føl-
gende adresse: 

Erhvervsstyrelsen
Postboks 621
0900 København C.

Endvidere skal årsrapporter eller erstatnin-
ger herfor indsendes i papirformat i følgende 
tilfælde:

•	 det overliggende koncernregnskab for 
modervirksomheder, der udnytter lem-
pelsen for underkoncerner i henhold til 
åRl § 112 

•	 Indsendelse af årsrapporter for udenland-
ske virksomheder med filialer i danmark 

•	 Undtagelseserklæringer i henhold til åRl 
§§ 4-6.

underskriftsforhold
årsrapporten skal uanset format være forsy-
net med dokumentation for, at den er udar-
bejdet og godkendt i overensstemmelse med 
lovgivningen. følgende underskriftskrav gæl-
der for årsrapporter, der indsendes/indberet-
tes til Erhvervsstyrelsen:

•	 På papir: årsrapporten skal som mini-
mum være forsynet med dirigentens og en 
eventuel revisors underskrift. dirigenten 
for generalforsamlingen bekræfter ved sin 
underskrift på årsrapporten, at den er god-
kendt af virksomhedens ansvarlige ledel-
sesorganer i overensstemmelse med lovgiv-
ningens og vedtægternes krav. 

•	 digitalt: der er ikke krav om gengivelse af 
fysiske underskrifter. den, der indberetter 
årsrapporten, indestår over for Erhvervssty-
relsen, for at årsrapporten er underskrevet 
af dirigenten og, hvis krævet, af revisor.

KRaV oM dIGITal IndBERET-
nInG aF åRSRaPPoRTER

REGnSKaBSKlaSSE B  
(Små)

REGnSKaBSKlaSSE C  
(mEllEmSToRE oG SToRE)

REGnSKaBSKlaSSE d  
(BøRSnoTEREdE oG STATSlIGE) 

AkTIESElSkABER)

FRIST FoR SEnESTE oVERGanG 
TIl dIGITal IndBERETnInG aF 

åRSRaPPoRTER

årsrapporter med en balancedag 
den 31. januar 2012 eller senere

årsrapporter med en balancedag 
den 1. januar 2013 eller senere

årsrapporter med en balancedag 
den 1. januar 2014 eller senere

oVERGanG TIl XBRl VEd 
KalEndERåRSREGnSKaB

2012 2013
2014

Kravet om digital indberetning af årsrapporter indfases således:
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Uanset om årsrapporten indsendes på papir 
eller indberettes digitalt, skal virksomheden 
opbevare et fuldt underskrevet eksemplar af 
årsrapporten.

Teknik ved digital indberetning af 
årsrapporter
digital indberetning kan ske via flere for-
skellige systemer, Regnskab Basis, Regnskab 
Special eller Erhvervsstyrelsens system til sy-
stem-løsning. hvilket system virksomheden 
kan og skal anvende, afhænger blandt andet 
af, hvilken regnskabsklasse virksomheden 
tilhører, og om der er foretaget tilvalg af reg-
ler fra en højere regnskabsklasse.

Regnskab Basis
Regnskab Basis er en indtastningsløsning, 
der er tilgængelig via virk.dk, hvor regn-
skabsdata efter indtastning konverteres til 
XBRl-format. Regnskab Basis opstiller den 
digitale årsrapport og foretager automatisk 
sammentælling af sumposter.

løsningen tænkes anvendt af virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse B, som ikke har 
foretaget tilvalg af bestemmelser i en højere 
regnskabsklasse, eller som har tilvalgt regler 
fra en højere regnskabsklasse, som er inde-
holdt i Regnskab Basis, eksempelvis tilvalg af 
en pengestrømsopgørelse. virksomheder i 
regnskabsklasse C kan ligeledes vælge at an-
vende Regnskab Basis, hvis Regnskab Basis 
indeholder de elementer for regnskabsklasse 
C, som virksomheden har behov for ved ind-
beretning af årsrapporten. Regnskab Basis in-
deholder for eksempel mulighed for at tilføje 
nøgletalsoversigt og pengestrømsopgørelse.

virksomheder i regnskabsklasse C og d, og 
virksomheder i regnskabsklasse B, der har 
foretaget tilvalg af bestemmelser fra en højere 
regnskabsklasse, der ikke dækkes af Regnskab 
Basis, skal anvende Regnskab Special.

Regnskab Special
Regnskab Special er en løsning, der er til-

gængelig via virk.dk, hvor regnskabsdata 
indberettes til Erhvervsstyrelsen i XBRl-for-
mat. ved anvendelse af denne løsning skal 
virksomheden selv udarbejde årsrapporten i 
XBRl-format. Ud over indberetningen af års-
rapporten i XBRl-format skal der samtidig 
indsendes en pdf-fil, hvor virksomhedens 
årsrapport præsenteres i læsbar skrift. I pdf-
filen gives mulighed for at tilpasse virksom-
hedens præsentation af årsrapporten ved for 
eksempel indsættelse af logo, billeder og gra-
fer. denne mulighed gives ikke ved indberet-
ning i XBRl-format.

System til system-løsning
I stedet for Regnskab Basis eller Regnskab 
Special kan virksomheder anvende Erhvervs-
styrelsens system til system-løsning. System 
til system-løsningen findes på styrelsens 
hjemmeside erst.dk. de krav, der gælder for 
Regnskab Special, gælder tilsvarende for sy-
stem til system-løsningen. System til system-
løsningen kan dog for tiden ikke anvendes 
til at indberette årsrapporter i Inline-XBRl 
eller ved indberetning af IfRS-årsrapporter. I 
disse tilfælde skal virksomheden i stedet ind-
berette i Regnskab Special.

Behov for atypiske regnskabsposter
Som en hovedregel gælder, at hvis en virk-
somheds årsrapport indeholder en specifik 
regnskabspost, som ikke findes i den digi-
tale indberetningsløsning, skal virksomhe-
den indberette regnskabsposten under en 
regnskabspost med en bredere benævnelse. 
Benævnelsen skal dække den pågældende 
regnskabspost, og specifikationen skal fore-
tages i noterne.

Som en undtagelse gælder, at hvis en virk-
somheds særlige karakter gør det nødven-
digt at tilføje en atypisk regnskabspost i 
årsrapporten, jævnfør åRl § 23, stk. 4, kan 
styrelsen fritage virksomheden for digital 
indberetning efter ansøgning. da styrelsen 
løbende opdaterer de digitale indberet-
ningsløsninger, dækker fritagelsen kun for 

det pågældende regnskabsår. det er styrel-
sens vurdering, at virksomheder sjældent vil 
opfylde betingelserne for fritagelse for digi-
tal indberetning.·
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/ fAGlIGE UdklIp

BESKaTnInG aF uloVlIGE  
aKTIonæRlån

folketinget har den 13. december 2012 ved-
taget nye regler om beskatning af ulovlige 
aktionærlån.

lovens formål
loven har til formål at fjerne de skattemæs-
sige fordele ved at optage aktionærlån i 
modsætning til oplagte alternativer såsom 
at hæve løn eller udbytter. Reglerne gælder 
både for lån i danske og udenlandske selska-
ber og retter sig mod fysiske personer med 
bestemmende indflydelse i selskaber.

aktionærer 
de nye regler medfører, at der sker beskat-
ning af personerne/aktionærerne med be-
stemmende indflydelse allerede ved lånets 
optagelse. Rent skattemæssigt anses lånet nu 
som en hævning, og således beskattes lånet, 
som om det var løn eller udbytte. hermed 
er det ikke skattemæssigt en fordel at få lån 
fremfor løn eller udbytte.

Sikkerhedsstillelse
hvis et selskab stiller sikkerhed for en ho-
vedaktionærs gæld, kan de nye regler med-
føre, at hovedaktionæren bliver beskattet af 
sikkerhedsstillelsens pålydende.  

Selskaber 
Et selskab, der udbetaler ulovlige aktionær-
lån, er i princippet pligtig til at indeholde A-
skat af beløbet på samme måde som løn, og 
hvis dette ikke sker, hæfter selskabet for den 
manglende indeholdelse.

mere konkret, hvis et selskab betaler en ho-
vedaktionærs regninger, skal hovedaktio-
næren beskattes af det betalte beløb, og sel-

skabet har skattemæssigt fradrag på samme 
måde, som hvis der var tale om direkte ud-
betaling af løn i stedet for betaling af hoved-
aktionærens private udgifter.

Et selskab hæfter, som anført ovenfor, for 
manglende indeholdelse af Am-bidrag og 
A-skat eller udbytteskat. hæftelsen sker dog 
først på det tidspunkt, hvor SkAT gør hæftel-
sen gældende. Ifald SkAT gør hæftelsen gæl-
dende, kan selskabet rette kravet videre til 
hovedaktionæren, og dette krav anses som 
et nyt ulovligt aktionærlån. 

de nye regler medfører
der er ingen tvivl om, at de nye regler klart 
er en skærpelse på området. Reglerne med-
fører, at aktionærlån bliver så uhensigts-
mæssige, at formentligt ingen med kend-
skab til lovgivningen vil indlade sig herpå. 

når aktionærer betaler ydelser i form af 
renter og afdrag på lån, medfører disse be-
talinger ikke en ophævelse af beskatningen. 
dette er bemærkelsesværdigt. 

hertil kommer, at den skattemæssige fordel 
ved lån fremfor løn og udbytter nu vender 
omvendt.

nye regler contra tidligere regler 
de nye regler gælder for lån, der er opta-
get efter lovforslagets fremsættelse den 14. 
august 2012.

lån, der er optaget før denne dato, er omfat-
tet af de tidligere regler på området. ·

udSTaTIonERInG aF 
MEdaRBEJdERE – 
lIGnInGSloVEnS § 33a

ligningslovens § 33A omhandler beskat-
ning af udenlandsk indkomst hos perso-
ner, der er fuldt skattepligtige til danmark. 
denne bestemmelse blev afskaffet i forbin-
delse med skattereformen i efteråret 2012, 
men er nu blevet genindført.

det betyder, at personer, der opholder sig 
og arbejder i udlandet og samtidig er fuldt 
skattepligtige til danmark, men som mak-
simalt opholder sig i danmark 42 dage in-
den for en seksmånedersperiode, kan undgå 
dansk beskatning af den udenlandske ind-
komst. det kræver dog, at øvrige betingelser 
er opfyldt.

Genindførslen af ligningslovens § 33A sker 
med virkning fra den 20. september 2012, 
som er tidspunktet, hvor bestemmelsen blev 
ophævet. Retsstillingen på området er såle-
des, som om bestemmelsen ikke har været 
ophævet.

ligningslovens § 33A kan således benyttes 
af personer, der har taget ophold uden for 
danmark, uanset om opholdet er startet før 
eller efter genindførslen den 20. september 
2012. ·

skat VED FRITZ SØRENSEN, MOMS- OG AFGIFTSKONSULENT, DELOITTE 
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Anvendelse Af dAgsvær-
di efter Årl § 38 for virk-
somheder, der ikke hAr 
investeringsejendomme 
som hovedAktivitet

Behandlingen af investeringsejendomme 
efter årsregnskabslovens § 38 er et risi-
kofyldt område, dels fordi der indregnes 
urealiserede gevinster, dels fordi disse urea-
liserede gevinster udgør frie reserver og 
dermed kan udloddes som udbytte. det er 
derfor vigtigt, at lovens forudsætninger for 
anvendelsen er opfyldt. 

Anvendelsen af § 38 kræver, at virksomhe-
den driver investeringsvirksomhed som ho-
vedaktivitet. årsregnskabsloven definerer 
ikke “hovedaktivitet”, men fondsrådet har 
tilkendegivet, at en virksomhed kun kan 
have én hovedaktivitet. det er dog ikke et 
krav, at investeringsaktivitet er den eneste 
aktivitet i virksomheden. 

for virksomheder, der udlejer ejendomme, 
og hvor lejeindtægten i øjeblikket er det væ-
sentligste indtjeningsgrundlag, skal det al-
ligevel vurderes konkret, om udlejning af 
ejendomme er hovedaktiviteten. forholdet 
mellem investeringsaktivitet og anden ak-
tivitet må vurderes ikke alene ud fra de nu-
værende forhold, men også ud fra forventet 
udvikling. Endvidere skal reguleringerne til 
dagsværdien af de tilhørende gældsforplig-
telser klassificeres som finansielle poster i 
resultatopgørelsen. 

Såfremt en virksomhed ønsker at anvende 
§ 38, skal det således være klart, at investe-
ring er selskabets hovedaktivitet. herunder 
skal det være klart ud fra præsentationen 
i årsregnskabet.  Såfremt § 38 benyttes, 

skal det gøres konsekvent – det vil sige, at 
lejeindtægter skal klassificeres som om-
sætning, mens indtægter og omkostnin-
ger hidrørende fra andre aktiviteter skal 
medtages som andre driftsindtægter og 
-omkostninger.  

I nedenstående skema er skitseret, hvordan 
ejendomme skal behandles i henhold til 
åRl fordelt på domicilejendomme og inve-
steringsejendomme. ·

/ fAGlIGE UdklIp

anSKaFFElSESPRIS daGSVæRdI  (altid valgfrit)

doMICIlEJEndoMME

(Gælder også øvrige  
materielle anlægsaktiver)

ok, jævnfør åRl § 36

der skal altid afskrives (åRl 
§ 43)

 krav om nedskrivning ved 
værdinedgang (åRl § 42)

ok, jævnfør åRl § 41, men 
kræver:

 løbende regulering til dagsværdi

 henlæggelse af opskrivning til  
opskrivningshenlæggelse på  
egenkapitalen (opskrivning ej 
passere driften)

der skal altid afskrives (åRl § 43)

 Tilhørende gæld skal fastholdes 
til nominel værdi (det vil sige 
ingen dagsværdiregulering)

InVESTERInGSEJEndoMME 
/ udlEJnInGSEJEndoMME 

– uden at det er hovedaktivitet

Se under domicilejendomme Se under domicilejendomme

InVESTERInGSEJEndoMME 

– når investeringsvirksomhed 
er hovedaktivitet 

(Gælder også andre 
investeringsaktiver)

Se under domicilejendomme ok, jævnfør åRl § 38

løbende regulering til dagsværdi

 værdireguleringer medtages i 
resultatopgørelsen

Tilhørende gæld skal 
også måles til dagsværdi 
og værdireguleringer via 
resultatopgørelsen som  
finansielle poster

 Ingen afskrivninger

opskrivning er frie reserver 

Kravet om digital indberetning af årsrapporter indfases således:

regnskab VED THOMAS BELTRÃO ANDERSEN, SENIOR ASSOCIATE, PWC 
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Danske revisorer kommer til at spille en nøglerolle i de kommende år i skabelsen af en 
konkurrencedygtig dansk økonomi. Midlerne vil være troværdig regnskabsinformation 
som basis for øget tillid mellem virksomheder og myndigheder - og kompetent økonomisk 
rådgivning af virksomhederne.

Brænder du for at løfte denne udfordring, og har du faglig tyngde til at gøre det på vegne af 
hele revisionsbranchen?

Derfor opruster FSR – danske revisorer
Som erhvervsorganisation og brancheforening for revisorerne 
er det vores allervigtigste opgave at styrke revisorerne i nøgle-
rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og foretrukken 
rådgiver for dansk erhvervsliv. I direkte forlængelse heraf er det 
afgørende at  skabe revisorprodukter, der øger tilliden mellem 
virksomheder, banker og offentligheden. 

I de kommende år stiller vi derfor skarpt på at sikre og synliggø-
re kvaliteten og værdien af revisorers ydelser. Vi vil også udvide 
arbejdsfeltet for revisorerne med nye erklæringsområder og 
påvirke revisionspolitikken i retning af færre regler. 
Til at realisere målsætningerne har vi behov for at ruste op med 
en række eksperter, der ikke alene har den rette faglige dygtig-
hed, men også motiveres af at være med til et projekt, der er af 
endnu større betydning for dansk økonomi. 

Er du en af dem, dine kolleger lytter til?
Hvis svaret er ja, så har vi en række spændende og udfordrende 
stillinger i vores faglige sekretariat til besættelse nu. 

For alle stillingerne gælder, at de skal besættes med fageksperter, 
der nærer et gennemgribende ønske om at stille deres viden og 
ekspertise til rådighed for medlemmerne og kollegerne i branchen. 

Vi søger:
•	 Fagkonsulenter	
Erfarne revisorer med dyb viden og solid erfaring fra revisorbran-
chen til fagligt udvalgsarbejde og rådgivning af SMV-segmentet.

•	 Skattekonsulent
Skatteekspert med særligt interesse for- og ekspertise inden for 
erhvervsbeskatning

•	 Analytiker		
Empirisk stærk analytiker med samfundsindsigt og interesse for 
erhvervslivet

Læs mere
Klik ind på fsr.dk og læs alt om de ledige stillinger, og gør det snart, 
da vi gerne vil byde vores nye kolleger velkommen i begyndelsen 
af 2013.  

Til fagligt kraftcenter

FSR – danske revisorer er brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningens hovedformål er at sikre branchen optimale rammebetingelser og varetage revisi-
onsfirmaernes faglige og politiske interesser. Foreningen har over 6.000 personlige medlemmer og 750 medlemsvirksomheder. Branchen omsætter årligt for 15. mia. kr. Troværdig, 
engageret og værdiskabende er centrale værdier for såvel sekretariatet som foreningens medlemmer. Sekretariatets cirka 55 medarbejdere har til huse i Revisorernes Hus lige over 
for Kongens Have i København.  
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BEIERholm I BAlAnCE  
– danmarks 5. bedste 

arbejdsplads

 
Tekst / louise Bangslund,  
FSR – danske revisorer 
foto / Morten Melhede

hR-chef hos Beierholm, lars pertou vester-
gaard, mener, at den primære årsag til, at 
Beierholm har nået femtepladsen, er, at 
Beierholm ikke blot måler på trivsel og moti-
vation, men arbejder fokuseret med det i dag-
ligdagen. I Beierholms kategori, danmarks 
Bedste Store Arbejdspladser® med over 500 
medarbejdere, deltog i alt 21 virksomheder, 
og Beierholm måtte blandt andet se sig slået 
af virksomheder som mcdonald’s og Tivoli. 

Titlen som danmarks femte bedste arbejds-
plads er noget, der kræver en langsigtet stra-
tegi for medarbejdertilfredshed. deltagel-
sen i Great place To Work-konkurrencen er 
første skridt mod dette, mener lars pertou 
vestergaard. “Da vi i 2008 skiftede identitet, 
og værdilinjen ’Vi skaber balance’ blev født 
med afsæt i vores tre værdisæt (Kompetent 
og professionel, Nærhed og menneskelighed 
samt Moderne og innovativ), var vi enige om, 
at vi skulle finde en måde at måle vores evne 
til at skabe balance på,” siger han. “Med Great 
Place to Work måler vi ikke blot os selv med 

os selv, men vi får også fornøjelsen af at blive 
målt op mod nogle af Danmarks dygtigste virk-
somheder. Samtidig er det et værktøj til at fo-
kusere strategisk på disse forhold.” 

Beierholm: “Vi skaber balance”
med værdilinjens fødsel bliver ’balance’ et 
øget mantra for virksomheden – internt såvel 
som eksternt – og det strategiske fokus herpå 
har været en afgørende faktor for Beierholms 
medarbejdertilfredshed og virksomhedens 
vej mod placeringen som danmarks femte 
bedste arbejdsplads. 

Internt har Beierholm gjort det til en målsæt-
ning, at der i en branche, som historisk set har 
været udfordret af at skabe balance mellem 
arbejds- og privatliv (i Beierholm kaldes det 
livsbalance), skal være synligt plads til både 
private og professionelle ambitioner. “Det ly-
der populistisk, men det er oprigtigt ment; vi le-
ver af hele mennesker. Hvis vores værdier skal 
blive til ægte adfærd i det daglige, kræver det 
hele mennesker på alle niveauer af organisa-
tionen,” fortæller lars pertou vestergaard. 

det ligger derfor også hR-chefen nært, at en 
karriere hos Beierholm ikke kun går ud på at 
blive partner. “Alle medarbejdere hos Beier-
holm er talenter. Vi dyrker ikke kun dem, der 
skal være partnere. Hvis vi for alvor skal drive 
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Hvert år kåres Danmarks bedste arbejdspladser. revisionsvirksomheden  
Beierholm fik med en 5. plads i 2012 den bedste placering nogensinde, efter  
at have deltaget i fem år og de seneste tre år at have været med i top 10

en virksomhed i ægte balance, er det derfor i 
højere grad et spørgsmål om, hvordan vi for-
valter alle talenter – både dem, der søger verti-
kal og horisontal udvikling i organisationen,” 
siger lars pertou vestergaard. 

Talentet baner vejen 
netop den interne målsætning om at skabe 
livsbalance er ifølge lars pertou vestergaard 
en måde, hvorpå Beierholm søger at forvalte 
sine talenter: medarbejderne og lederne. han 
pointerer vigtigheden af at skabe en organi-
satorisk balance, der understøttes af det rette 
mix af forskellighed i kompetencer, intel-
lekt og personlighed. “Vi tilstræber selvfølge-
lig rummelighed og dualitet mellem kønnene, 
ingen tvivl om det. Vi har 592 medarbejdere, 
hvoraf 295 er kvinder og 297 er mænd – altså 
stort set en ligelig fordeling i organisationen, og 
det er umiddelbart en god balance for os. Når 
vi skal besætte stillinger i organisationen, er det 
i sidste ende talentet i den enkelte, som er det 
afgørende. Det gælder også matchet i forhold 
til den organisation, kunder og kolleger, den en-
kelte skal arbejde sammen med. Denne orga-
nisatoriske balance er det afgørende for succes 
i Beierholm for alle parter – ikke mindst for ta-
lentet,” fortæller lars pertou vestergaard. han 
ser samtidig, at den traditionelle kønsmæssige 
fordeling i både samfund og i Beierholm er un-
der forandring, og at de mandlige medarbej-

dere eksempelvis også i stigende 
grad byder ind på barselsorlov som 
en del af det moderne faderskab. 

“Walk the talk”
Balance kommer ikke af sig selv. 
Beierholm har derfor en række 
konkrete tiltag, der skal modvirke 
ubalance, og blandt de vigtigste ser 
de deres individuelle balanceaftaler. 
her fastlægger medarbejderne i dialog 
med den nærmeste leder, hvor mange 
timer vedkommende kan lægge i et be-
stemt stykke arbejde. det skal kortlægge 
medarbejdernes private og professionelle 
ambitioner, fortæller lars pertou vestergaard, 
og samtidig skal det klæde dem på til en høj 
grad af selvledelse ved blandt andet at syn-
liggøre mulighederne for at sige ja og nej. 
desuden skal tilbud om blandt andet coa-
chingforløb og medarbejderkurser i per-
sonlig planlægning være med til at skabe 
balance for den enkelte medarbejder. 

Som lars pertou vestergaard udtrykker det, 
er en af de største udfordringer at sikre, at 
virksomheden gør, hvad den siger – hver 
eneste dag. “Vi er udfordret på vores evne til 
at ’walk the talk’ – der er ikke to mennesker, 
der er ens, og det er en udfordring at sikre, at 
vi hver dag arbejder på vores mantra og ud-
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dAnmARkS BEdSTE SToRE  
ARBEJdSplAdSER 
(GREAT plACE To WoRk)

1. McDonald’s 
4000 ansatte. Branche: Hospitality  
– Food and Beverage Service. 

2. EnergiMidt.  
667 ansatte. Branche: Manufacturing 
& Production – Energy Distribution. 

3. Novozymes 
2760 ansatte. Branche: Bio-
technology & Pharmaceuticals 
– Biotechnology. 

4. Tivoli 
1364 ansatte. Branche: Hospitality  
– Hotel/Resort.

5. Beierholm 
522 ansatte. Branche: Financial  
Services & Insurance – Accounting. 

6. Irma  
2265 ansatte. Branche: Retail  
– Food/Grocery. 

7. SE 
720 ansatte. Branche: Manufacturing 
& Production – Energy Distribution. 

8. Hedensted Kommune 
3177 ansatte. Branche: Social Services 
and Government Agencies.  

9. Sønderborg Kommune 
6325 ansatte. Branche: Social Services 
and Government Agencies.

10. EG 
1953 ansatte. Branche: Information 
Technology  – IT Consulting. 

vikler det,” forklarer lars pertou vestergaard. 
“Vi optager løbende andre revisionsvirksom-
heder i fællesskabet, og det kræver især me-
get opmærksomhed at integrere dem og ikke 
mindst deres kulturer i vores fællesskab.”

hvad er en god arbejdsplads?
det er tredje år i træk, at Beierholm ligger på 
top 10-listen over danmarks Bedste Store Ar-
bejdspladser®. men hvordan måler man, om 
en arbejdsplads er god? Trivselsundersøgel-
serne bag Great place To Works årlige kåring 
af de bedste arbejdspladser er baseret på svar 
fra mere end 10 millioner medarbejdere i 45 
lande, som repræsenterer 5.500 arbejdsplad-
ser af varierende størrelse, branche og struk-
tur. det gør den til verdens største undersø-
gelse af arbejdspladskulturer. 

En god arbejdsplads vurderes i Great place To 
Work-konkurrencen ud fra kriterier for, om 
medarbejderne: 

•	 har tillid til de mennesker, de arbejder for; 
føler stolthed over det arbejde, de udfører;

•	 føler fællesskab med deres kollegaer.

(kilde: greatplacetowork.dk)

Alle Beierholms medarbejdere er spurgt i 
trivselsundersøgelsen, og 97 % har frivilligt 
besvaret den i 2012. “Det er et niveau, vi har 
ligget på hele vejen igennem, og det viser, at 

det ikke kun er to-tre medarbejdere, der sidder 
og er tilfredse. Det viser en synlig medansvar-
lighed og ejerskab på tværs af organisationen. 
Det er vi meget stolte af,” siger lars pertou 
vestergaard.  

Selvom Beierholm ligger i det øverste seg-
ment i Great place To Work-konkurrencen, er 
inspirationskilderne ikke de virksomheder, 
der tager førstepladserne. “Vi lader os ikke kun 
inspirere af enkeltvirksomheder eller enkelt-
personer. Vi er nysgerrige på os selv – hvem er 
vi, og hvor skal vi hen?” siger han. “Derudover 
er vi også meget optagede af, hvad der sker 
rundt omkring os; i samfundet og i de forskel-
lige brancher, og ikke mindst af det liv, der leves 
hos vores kunder.”

En stolt virksomhed, der fortsætter det 
hårde arbejde
det er en stolt virksomhed, der i skrivende 
stund glæder sig over belønningen af det store 
interne arbejde og over at flere af de tiltag, der 
skal modvirke ubalance, virker. den kollektive 
indsats fra alle medarbejderne bærer frugt, 
fortæller lars pertou vestergaard. “Vores vision 
er at være de bedste til mennesker, kunder og 
medarbejdere. Det kræver, at vi hver dag driver 
en forretning med og i balance både i forhold til 
de hårde forretningsmæssige og de mere bløde 
parametre – alt sammen baseret på vores vær-
dier samt mantraet om at skabe balance i alt, 
hvad vi foretager os,” slutter han af. ·

Lars Pertou Vestergaard
HR-chef hos Beierholm

“Vi dyrker ikke kun dem, der skal være partnere. 
Hvis vi for alvor skal drive en virksomhed i ægte 
balance, er det derfor i højere grad et spørgsmål 
om, hvordan vi forvalter alle talenter – både 
dem, der søger vertikal, og dem der søger 
horisontal udvikling i organisationen”
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Du får overblik over efteruddannelsestimer og pris,  
mens du sætter kryds ved de kurser, du vil deltage i. 

1)  Sæt kryds ved de kurser, du vil deltage i 
2)  Udfyld dine kontaktoplysninger 
3)  Du får en kvittering tilsendt pr. mail

værktøjs- 
portalen
revisors  
værktøjer 
online

Tilmeld dig som bruger i dag:  
www.fsr.dk/portal 

 Vores faglige specialister sørger for,  
at dine faglige værktøjer altid er  
opdaterede efter gældende lovgivning.

1122227_Ann_Signatur_3stk_A4.indd   2 30/08/12   13.11



Regnskabstal giver  
vigtig viden i krisetid
når revisorernes arbejde med et regnskab slutter, begynder det for 
Experian. information fra regnskabet om soliditet og overskudsgrad 
er en betydelig del af de data, som Experian bruger for at udregne 
kreditvurderinger af de danske virksomheder. 
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Tekst / anders Birch Balling,  
Magasinværkstedet 
Illustration / anne Pedersen

mellem ambassaderne på østerbro i køben-
havn ligger en virksomhed, der på trods af 
sine blot 150 ansatte har afgørende betyd-
ning for danske virksomheder og privatper-
soner. her bliver tal knust, betalingsmønstre 
analyseret og registre gennemtrevlet. kredit-
vurderings- og analysevirksomheden Expe-
rian søger og analyserer al den information, 
som den kan finde om danske virksomheder 
og rater eller scorer dem. det er et avanceret 
stykke arbejde med et simpelt formål. ”Vi er 
en database, der støtter vores kunder i deres 
beslutningsprocesser” , siger frank papsø, der 
er nordic Sales director, Credit Services & de-
cision Analytics i Experian.

I den proces spiller regnskabstal en betydelig 
rolle. likviditet, soliditet, afkast og overskuds-
grad bliver taget i betragtning fra start, lige-
som det samlede regnskab bliver helhedsvur-
deret, analyseret og rippet for data. for alle 
data har værdi – selv bankforbindelser og mo-
derselskabets regnskabsmæssige resultater. 
”Vi leverer information om vores kunders kun-
der, så vores kunder kan minimere deres risiko 
og maksimere deres indtægter. Vores kunder er 
alle lige fra de store banker til den lokale hånd-
værksmester. Fælles for dem er, at de med vores 
data kan arbejde strategisk med deres kreditni-
veau og beslutte, hvordan deres forretning skal 
se ud kreditmæssigt”, siger frank papsø. 

afdækker nye forretningsområder
med Experians ratinger og scorer i hån-

den kan en virksomhed få svar på en række 
spørgsmål om nye eller eksisterende kunder. 
Er ejeren registreret i RkI? driver han en sund 
virksomhed? har han en historie med kon-
kurser? dermed kan virksomheden træffe 
den helt rigtige beslutning om et eventuelt 
samarbejde og kredit. den viden er værdifuld 
i en tid med mange konkurser. I 2012 var der 
5.634 konkurser, hvilket er mere end dob-
belt så mange som under it-boblen i 2001/02, 
hvor gennemsnittet for de to år var 2.359. 
men Experians data giver ikke kun mulighed 
for at sikre sig mod tab. 

”Der er både bremse og pedaler på en cykel. 
Ved at segmentere efter de relevante kriterier – 
blandt andet virksomhedens størrelse eller ge-
ografi – kan vi afdække potentielle forretnings-
områder eller kunder, der kan være til gavn for 
vores kunder”, siger frank papsø. 

KoB og Commercial delphi
det kræver mange og brede data at vurdere 
en virksomheds betalingsevne. En del data 
kommer fra andre virksomheder, som Ex-
perian udveksler information med – blandt 
andet tele-, benzin-, el- og wholesalevirk-
somheder – for at analysere betalingsmøn-
stre. Andre hentes i CpR- og CvR-registret og i 
virksomhedernes regnskaber. de indsamlede 
data indgår i to forskelige udregninger: koB-
ratingen og Commercial delphi-scoren. 

”KOB-ratingen er en målestok for en virksom-
heds nuværende kreditværdighed på baggrund 
af stamdata, betalingsmønsterog regnskabstal, 
og analysen inddeler virksomheder i en af seks 
risikogrupper fra meget lav til meget høj risiko. 
Commercial Delphi er en statistisk model og 
indeholder flere data. Ved hjælp af avance-

ret statistisk analyse forudsiger den risikoen 
for, at en virksomhed får betalingsproblemer 
i de kommende 12 måneder”, forklarer René 
ostenfeld, der er Senior Business Advisor ved 
Experian. på baggrund af scoren modtager 
virksomheden mellem en halv til fem stjerner 
og i samme omgang et anbefalet kreditmaksi-
mum. Begge modeller er udviklet i danmark 
og baseret på den information, der er tilgæn-
gelig her i landet. 

Krisen er ikke ovre
den store mængde data giver også Experian 
et godt overblik over situationen hos de dan-
ske virksomheder. ”Antallet af konkurser i 
2012 er på samme niveau som i 2011. Det er 
specielt gået ud over de brancher, der lever af 
indenlandsk efterspørgsel – det vil sige land-
brug, handel samt bygge- og anlægsbranchen”, 
siger frank papsø.

den økonomiske virkelighed afspejler sig i de 
services, der er populære hos Experian – for 
eksempel overvågning. det er en service, hvor 
Experians kunder får besked omgående, hvis 
deres kunders kredit-rating eller risiko for be-
talingsstandsning forandrer sig. på den måde 
kan en virksomhed gardere sig og indkassere 
så mange af sine tilgodehavender som mu-
ligt, allerede inden en kunde ikke længere kan 
betale regninger. den service kan vise sig at 
blive endnu mere nyttig i år. 

”Når vi ser på 2013, er der generelt ikke gode 
nyheder. Der er kun få gode faktorer og mange 
risici. For eksempel er renten stadig meget lav. 
Den vil stige på et tidspunkt og gøre det sværere 
at drive forretning”, afslutter frank papsø. ·

–– Commercial Delphi er en statistisk model, som ved hjælp 
af avanceret statistisk analyse forudsiger risikoen for, at en 
virksomhed får betalingsproblemer i de kommende 12 
måneder, forklarer rené Ostenfeld, der er Senior Business 
advisor ved Experian
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48 procent af de danske 
virksomheder uden et re-
videret regnskab får en ne-
gativ kreditvurdering. Der-
med er den lempede revisi-
onspligt med til at mindske 
deres likviditet og gøre det 
sværere at drive forretning.

En dårligere kredit-rating. det er konsekven-
sen for de virksomheder, der benytter sig af 
den lempede revisionspligt og ikke får regn-
skabet revideret. Experian kreditvurderer de 
danske virksomheder, og i deres beregning 
indgår blandt andet, om en virksomheds 
regnskab er revideret. nye tal fra Experian 
viser, at 48 procent af virksomheder uden re-
videret regnskab modtager ratingen ‘meget 
høj risiko’ (30 procent) eller ‘høj risiko’ (18 
procent). Til sammenligning er 24 procent 
af virksomhederne med revideret regnskab 
inden for de to kategorier. der er tale om en 
markant forskel, og den lempede revisions-
pligt er en væsentlig del af forklaringen. for et 
regnskab uden revisorpåtegning har en nega-
tiv indflydelse på resultatet. 

“Det kan se ud til, at man i virkeligheden 
gjorde virksomhederne en bjørnetjeneste ved 
at lempe revisionspligten. Ændringen skulle 

gøre det nemmere at drive virksomhed, men 
hvis en virksomhed ikke får regnskabet revide-
ret, er det med til at betyde, at kredit-ratingen 
bliver dårligere”, siger frank papsø, der er 
nordic Sales director, Credit Services & deci-
sion Analytics i Experian. 

Kvalitetsstemplet mangler
Revisionspåtegningen er et kvalitetsstempel 
for Experian. den betyder, at regnskabet er til 
at stole på, og at der er styr på virksomheden. 
den kvalitetskontrol forsvinder, når regnska-
bet ikke er revideret, og det afspejles i kredit-
vurderingen af virksomheden. 

“Det er en forretningshemmelighed, hvordan 
og hvor meget vi vægter, at et regnskab ikke er 
revideret. Men der er ingen tvivl om, at flere 
virksomheder vil få en bedre kredit-rating, hvis 
de lod deres regnskaber revidere”, siger han. 

Politisk ændring påkrævet
men udviklingen går den forkerte vej, og flere 
og flere virksomheder benytter muligheden 
for ikke at få regnskabet revideret. Ifølge tal 
fra Experian bliver cirka 18.000 regnskaber 
ikke revideret, hvilket svarer til 6-8 procent 
af alle de regnskaber, Experian modtager. og 
det er problematisk i en tid, hvor virksomhe-
derne har brug for likviditet – blandt andet 
ved hjælp af kredit hos leverandører. “Det 
er stadig svært at drive forretning, og antallet 
af konkurser er fortsat meget højt. Med det in 
mente er det måske værd at ændre revisions-
pligten fra politisk side. For en dårligere kredit-
rating gør det sværere at opretholde virksom-
hedens likviditet og holde hjulene i gang – og 
det er nødvendigt, hvis vi skal ud af den økono-
miske krise”, siger frank papsø. ·

EXpERIAn

Experian er leverandør af informations-
tjenester, statistik og analytiske model-
ler inden for økonomiske data. I mere 
end 80 lande hjælper Experian sine kun-
der med at styre kreditrisiko, forebygge 
svindel, lokalisere attraktive markeder 
og konsolidere beslutningsprocesser. Ex-
perian administrerer også RKI-registeret 
i Danmark. Experian har en global årlig 
omsætning på 27 milliarder kroner (2012) 
og ca. 17.000 ansatte. I Danmark beskæf-
tiger virksomheden cirka 150 mennesker 
inden for data, statistik, analyse, salg og 
markedsføring.  

SådAn ER 
kREdITvURdERInGERnE

KOB-ratingen placerer virksomheder i én 
af seks kategorier. Ratingen er en sam-
menfattet risikovurdering på en skala fra 
0 til 100: 

0-14: Meget høj risiko
15-33: Høj risiko
34-49: Moderat risiko
50-69: Normal risiko
70-80: Lav risiko
81-100: Meget lav risiko

Commercial Delphi inddeler danske virk-
somheder i 10 kategorier fra en halv 
stjerne, hvilket betyder meget høj risiko 
med stor sandsynlighed for fremtidige 
betalingsvanskeligheder, til 5 hele stjer-
ner, hvilket betyder meget lav risiko med 
meget lille sandsynlighed for fremtidige 
betalingsvanskeligheder.

regnskAb uden  
revisorpÅtegning giver  
dÅrligere kredit-rAting 

1+1 revisionsfirmaet revisionsPartner med kontorer i Kolding, Skrydstrup/ 
Vojens, agerskov og Christiansfeld bliver nu en del af revisionsfirmaet 
Beierholm. revisionsPartner har 12 medarbejdere. Ved overgangen til 
Beierholm får de hidtidige indehavere, revisorerne Orla Kristensen, Klaus 
Hjort-Enemark og Flemming Fønss partnerstatus i Beierholm. 
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ny UddAnnElSE  
(næSTEn) på plAdS
Der har længe eksisteret et stort ønske i revisorbranchen om at få modernise-
ret revisoreksamenen. Den eksisterende ordning har overlevet længe, selv om 
vi har fået en ny revisorlov i både 2003 og 2008. Folketinget er ved at behand-
le et lovforslag til en ny revisoruddannelse med en række markante ændringer.

 
Tekst / henrik Carmel, fagkonsulent,  
FSR – danske revisorer 
foto / Morten Melhede

forud for fusionen mellem fSR og dansk 
Revisorforening havde begge foreninger ud-
arbejdet oplæg til fremtidens revisoruddan-
nelse, og man var i høj grad nået til nogle af 
de samme konklusioner: Revisorfaget har 
i dag en sådan kompleksitet, at alle reviso-
rer bør have en fuld cand.merc.aud. som 
teoretisk grundlag.  og med hensyn til den 
praktiske eksamen var der enighed om, at 
den skriftlige eksamen i den nuværende 
eksamens model er for meget ’et højdespring', 
hvor begge foreninger hellere ville have 'et 
hækkeløb' i form af en modulopbygget eksa-
men. da fSR – danske revisorer blev dannet, 
skete det derfor i høj grad med udgangspunkt 
i, at man i de to foreningers bestyrelser var 
enige om fremtidens revisoruddannelse.

Revisorkommissionen fik i juni 2010 til op-
gave at komme med et forslag til fremtidens 

revisoruddannelse, og den endelige rapport 
blev lagt frem i juli 2012. den rapport der nu 
er blevet til et lovforslag.  lovforslaget inde-
holder hovedelementer i Revisorkommis-
sionens forslag, men det betyder ikke, at alle 
detaljer i den nye uddannelse er afklaret. det 
er således op til Erhvervsstyrelsen at udstede 
en række af de mere konkrete bekendtgø-
relser, der nærmere skildrer eksamen, over-
gangsordning, regler for registrerede reviso-
rer, der vil til eksamen som statsautoriseret 
revisor.

alle skal have en cand.merc.aud.
Uddannelsen til registreret revisor har i prak-
sis ændret sig så meget, at der reelt ikke er 
brug for to forskelige uddannelser. det har 
hidtil været muligt at gå til eksamen som re-
gistreret revisor på baggrund af de obligato-
riske fag på cand.merc.aud. i kombination 
med en afsluttende større opgave, men et 
flertal har i praksis valgt at tage hele cand. 
merc. aud.-uddannelsen. Samtidig har den 
løbende standardisering af arbejdsopgaverne 
i branchen, kvalitetskontrollen, de interna-
tionale standarder og den obligatoriske ef-
teruddannelse været med til både at skærpe 

branchens professionalisme og mindske for-
skellene på de statsautoriserede og registre-
rede revisorer. der vil blive åbnet for, at også 
andre kandidatuddannelser kan føre til eksa-
men som revisor, men det kræver, at uddan-
nelseselementerne i høj grad ligner dem på 
cand.merc.aud.

uddannelse på alle kontorer
Som følge af at alle fremtidens nyuddannede 
revisorer vil få titel af statsautoriseret revisor 
vil det blive muligt for alle godkendte revisi-
onskontorer at uddanne statsautoriserede re-
visorer. det er både en fordel for de unge, når 
der skal findes en arbejds- og praktikplads og 
for de registrerede revisionsfirmaer overalt i 
landet, som nu kan tilbyde en fuld praktisk 
uddannelse til statsautoriseret revisor. Efter 
EU-reglerne er det et krav, at revisorkandida-
ten løser relevante opgaver i sit praksisforløb. 
også i praksis vil kontorets arbejdsopgaver 
være afgørende for, om man kan give revi-
sorkandidaterne en alsidig og relevant ud-
dannelse. fSR – danske revisorer vil fortsat 
tilbyde uddannelse på SR-akademiet, som det 
anbefales alle kommende revisorer at følge 
under den praktiske del.

–– Jeg ser det som en spændende mulighed og håber, at vi 
får nogle fornuftige overgangsordninger, så eksamensforløbet 
afspejler den erfaring og viden, jeg allerede har

Joan Gerdes, registreret revisor
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Tre skriftlige moduler skal bestås
den skriftlige eksamen vil blive opbygget i tre 
moduler, som alle skal bestås, før man kan 
indstille sig til den mundtlige eksamen.

Modul a er en eksamen i etik og uafhængig-
hed, der koncentrerer sig om revisors tiltræ-
den og fratræden, opgaveaccept, rapportering 
om økonomiske forbrydelser, etik, tavsheds-
pligt, uafhængighed samt kvalitetsstyring. 
denne eksamen kan eventuelt afholdes som 
multiple choice opgave.

Modul B er en eksamen i revisionspåtegnin-
ger og andre erklæringer på regnskaber. der 
testes i opgaveplanlægning og udførelse, afgi-
velse af erklæringer og beretninger, vurdering 
af regnskabssystemer og interne kontroller, 
risikostyring, regnskabsanalyse, rentabilitets-
analyser samt rådgivning og assistance i for-
bindelse med aflæggelser af årsrapporter og 
koncernregnskaber.

Modul C er en eksamen i andre erklæringer, 
skatteret, selskabsret og erhvervsret. Emnerne 
er kriseramte virksomheder, generations-
skifte, rådgivning og assistance inden for skat-
tespørgsmål, finansieringsforhold, værdian-
sættelser, køb og salg af virksomheder samt 
undersøgelser i forbindelse med rationalise-
ring og administrativ organisation.

for alle tre moduler gælder det, at der gives 
karakteren 'bestået' eller 'ikke bestået'. modu-
lerne er henholdsvis to-, seks- og fire-timers 
skriftlige eksamener.

noget af det, som de studerende kan se frem 
til, er forhåbentlig en bedre vejledning i, 
hvordan man skal forberede sig blandt andet 
i form af pensumlister, så man kan se, hvad 
der skal læses op på. men grundlæggende er 
der tale om en praktisk test, og i den forbin-
delse håber mange nok på, at eksamenen kan 
blive mere fokuseret på revisors kerneområ-

der, og at man som studerende får den tid til 
rådighed, der naturligt skal bruges, for at op-
gaverne kan løses grundigt.

der er ikke foreslået afgørende ændringer i 
den mundtlige eksamen, men Revisorkom-
missionen har foreslået, at antallet af censo-
rer skæres ned fra tre til to. 

nuværende registrerede revisorer
der sker ingen ændringer for de eksisterende 
registrerede revisorer og revisionskontorer, 
der kan beholde titlen uændret, så længe de 
ønsker det, og så længe der eksisterer registre-
rede revisorer. Registrerede revisorer kan fort-
sat udføre alle erklæringsopgaver, revision, 
udvidet gennemgang med videre, så længe 
det ikke er som ene-revisor i børsnoterede 
virksomheder og finansielle institutioner. 
Registrerede revisorer, der ønsker at opnå 
titel som statsautoriseret revisor, skal efter 
Revisorkommissionens forslag kunne gå op 

hæKKEløB 
– ikke højdespring

Den nye revisoruddannelse  
lægger op til tre skriftlige  

mindre eksamener i stedet  
for én stor

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer
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9:10 ni ud af ti virksomheder har et formål ud over at tjene penge. Men de 
færreste forstår at integrere formål og politikker for samfundsansvar i de-
res strategi og tjene penge på det, viser analysen fra Center for Ledelse. 
Manager hos revisionsselskabet KPMg, Kenneth Jensen, bekræfter kon-
klusionen. Han mærker en solid efterspørgsel fra virksomheder, der øn-
sker hjælp til at kommercialisere deres formål og CSr-strategier.

foRSlAG TIl BEkEndTGø-
RElSE om REvISoREkSAmEn 
foR STATSAUToRISEREdE 
REvISoRER

§ 4. Den skriftlige og mundtlige prøve 
skal godtgøre kandidaternes praktiske du-
elighed inden for de områder, som hører 
under statsautoriserede revisorers virke-
felt, jævnfør revisorlovens § 1, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den skriftlige eksamination i mo-
dul A skal dække områderne etik og uaf-
hængighed og skal koncentrere sig om 
følgende faglige indhold: Revisors tiltræ-
den og fratræden, opgaveaccept, rap-
portering om økonomiske forbrydelser, 
etik, tavshedspligt, uafhængighed samt 
kvalitetsstyring.

Stk. 3. Den skriftlige eksamination i mo-
dul B skal dække områderne revision-
spåtegninger og andre erklæringer på 
regnskaber og skal koncentrere sig om 
følgende faglige indhold: Opgavens 
planlægning og udførelse, afgivelse af 
erklæringer og beretninger, vurdering af 
regnskabssystemer og interne kontrol-
ler, risikostyring, regnskabsanalyse, ren-
tabilitetsanalyser samt rådgivning og as-
sistance i forbindelse med aflæggelse af 
årsrapporter og koncernregnskaber.

Stk. 4. Den skriftlige eksamination i mo-
dul C skal dække områderne andre erklæ-
ringer, skatteret, selskabsret og erhvervs-
ret og skal koncentrere sig om følgende 
faglige indhold: Kriseramte virksomheder, 
generationsskifte, rådgivning og assi-
stance inden for skattespørgsmål, finan-
sieringsforhold, værdiansættelser, køb og 
salg af virksomheder samt undersøgelser 
i forbindelse med rationalisering og admi-
nistrativ organisation.

til denne eksamen. nogle registrerede reviso-
rer har en faglig baggrund som eksempelvis 
cand.merc.aud., og fSR – danske revisorer har 
derfor ved flere lejligheder gjort opmærksom 
på, at kravene til eksamen bør afspejle den 
uddannelse, som revisorerne har. 

Joan Gerdes fra Svaneke Revision på Born-
holm blev registreret revisor i 2011. for 
hende betyder de ændrede regler, at hun kan 
gå til eksamen som statsautoriseret revisor. 
Joan Gerdes' praktiske erfaring er indhentet 
dels hos et statsautoriseret revisionskontor i 
københavn, dels hos Svaneke Revision, som 
er et registreret revisionsfirma. Joan har en 
fuld cand.merc.aud. og er derfor interesseret i, 
hvordan reglerne for at gå op til den praktiske 
revisoreksamen bliver udformet.

“Jeg ser det som en spændende mulighed og hå-
ber, at vi får nogle fornuftige løsninger, så eksa-

mensforløbet afspejler den erfaring og viden, 
jeg allerede har. Jeg vil mene, at en registreret re-
visoreksamen taget i 2011 er på et højt niveau. 
Jeg synes måske derfor, at det er lidt urimeligt, 
hvis vi skal op til to skriftlige og en mundtlig ek-
samen. Jeg håber stadig på en løsning, hvor vi 
nyuddannede med fuld cand.merc.aud. kan nø-
jes med en mundtlig eksamen på baggrund af 
den erfaring og faglige viden, vi har bevist, at vi 
besidder”, forklarer Joan Gerdes. ·

Læs mere om revisor-
uddannelsen og om 
eksempelvis overgangs-
ordningen på www.fsr.
dk/revisoruddannelsen
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Ved indgangen til 2013 er Danmark blevet styrket 
med yderligere 107 nyuddannede statsautoriserede 
og registrerede revisorer. Godkendte revisorer der 
har gennemført en af de længste økonomiuddan-
nelser i Danmark. 

Som offentlighedens tillidsrepræsentant sikrer revisor 
tillid i relationerne mellem virksomheder, banker og 
myndigheder. 

Revisors sparring og rådgivning hjælper iværksæt-
tere, ejerledere, kapitalejere, ledelser og bestyrelser 
med etablering, opstart, udvikling, ejerskifte, interna-
tionalisering og sammenlægninger af virksomheder 
og aktiviteter. 

Når virksomheder skal investere, implementere it, 
etablere effektive interne kontroller, styrke organisa-
tioners corporate governance, vurdere kapitalbered-
skab, behov for finansiering, skat og afgifter kan 
revisor bidrage med viden og vurderinger. 

Kort sagt: revisor skaber med sin kompetence og 
uafhængighed troværdig finansiel rapportering  
og værdifuld sparring erhvervsliv, organisationer  
og myndigheder. 

Når troværdighed  
tæller

FSR - danske revisorer ønsker tillykke til 107 nye revisorer

Alex Sartor Thomsen  *  Allan Lunde Pedersen  *  Allan Wøhlk 
Høgh  *  Anders Arentoft  *  Anders Pedersen  *  Anette Sejer  
Petersen  *  Anne Sofie Møller Nielsen  *  Annette Skou Thomsen  

*  Bjarne Hansen  *  Bo Damgaard Hansen  *  Bo Klitten Kjærgaard  

*  Bo Langkær Hansen  *  Chris Bjørholm Dyhr  *  Christian Leth  

*  Christian Lind Andreasen  *  Christian Øster Hjortshøj  *  Claus 
Boisen Lidegaard  *  Claus Lyngsø Sørensen  *  Conrad Mattrup 
Lundsgaard  *  Dan Brian Rasborg  *  Dennis Martin Torkenholdt 
Mielcke  *  Dennis Nymann  *  Dennis Veje Rasmussen  *  Elife 
Savas  *  Heidi Gaffron  *  Heidi Overmark  *  Heino Tholsgaard  *  
Helene Mayntz Petersen  *  Helle Brandt Møller  *  Helle Medom 
Jensen  *  Helle Schulz Jørgensen  *  Henrik Hedegaard Kastbjerg  

*  Henrik Nordentoft Jensen  *  Henrik Rummenhoff  *  Iben Sun 
Hein Larsen  *  Jacob Louis Mogensen  *  Jakob Kastor Mortensen  

*  Jakob Olesen  *  Jakob Stiel Korshøj  *  James Liang  *  Jannie Revs-
bech  *  Jeanie Grewy Pedersen  *  Jesper Frank  *  Jesper Havgaard 
Kongsted  *  Jesper Resdal Thomsen  *  Jesper Selck Foget  *  Jesper 
Tranegaad Berril Andersen  *  JimmiLillelund Pedersen  *  John 
Nielsen  *  Johnny Munk-Hansen  *  Jon Fritzbøger  *  Jørmann  
Petersen  *  Karen Kragesand Thomsen  *  Kaspar Ian Kristoffersen  *  
Kasper Kjærsgaard  * Kasper Sand Jensen  *  Kim Kresten Jacobsen   

*  Kim Moeslund Schmidt  *  Kim Pilegaard Melin  *  Kim  
Ulrik Buus Mogensen  *  Kristian Lervang Skov  *  Kristian Nørhave 

*  Kåre Siglev Valtersdorf  *  Lars Hylleberg Østergaard  *  Lars  
Jepsen  *  Lars Svoldgaard Andersen  *  Lene Kamper Jørgensen  

*  Lone Krog Christensen  *  Lone Vindbjerg Larsen  *  Lotte  
Broholm Andersen  *  Louise Camilla Kring  *  Louise Corneliussen  

*  Maibritt Abildgaard Jeppersen  *  Malene Stagelund Mogensen  

*  Martin Bech Østergaard Jensen  *  Martin Dueholm  *  Martin 
Godskesen  *  Martin Santino Lo Turco  *   Martin Thygesen  *  
Mathias Riis Damgaard  *  Michael Dahl Christiansen  *  Michael 
Larsen  *  Michael Plæhn  *  Mikkel Thomsen  *  Mikkel Trabjerg 
Knudsen  *  Morten Friis Munksgaard  *  Morten Gottliebsen  *  
Morten Qvist Hansen  *  Morten Svensson  *  Morten Vennestrøm 
Grønbek  *  Niels Højgaard  *  Niels Skannerup Vendelbo  *  
Niklas Tullberg Hoff  *  Ole Lynge Andersen  *  Ove Iversen  *  Palle  
Christensen  *  Peter Ulrik Faurschou  *  Pia Vejby Høtoft  *  Poul 
Peter Petersen  *  René Andersen  *  Sara Carstensen  *   Stine  
Bjerregaard Jensen  *  Tanja Vilsen  *  Thomas Krath Knudsen   

*  Tom Bøge Olesen  *  Ulrik Moeslund Olsen



dEn dYnaMISKE duo
Det er et tæt teamwork, når en advokat og en revisor går ind i rekonstruktio-
nen af en virksomhed for at redde eller lukke den. Det kræver mangeårig erfa-
ring, stor forretningsforståelse og tidsmæssig fleksibilitet hos revisoren – som 
også skal kunne procedere.

REkonSTRUkTIon

Restaurationsvirksomhed

Landtransport / rørtransport

Virksomhedsrådgivning

Engroshandel

Bygge- og 
anlægsvirksomhed

Plante- og 
husdyrs-avl

Detailhandel

Holdingselskaber

Fast ejendom

Fysiske personer 
under rekonstruktion

Øvrige

8

96

55
23

19

18

16

15

14

14
9

287
Rekonstruktioner

ialt

rekonstruktioner
fordelt pÅ brAncher:

Analysen er baseret på opgørelse over rekonstruk-
tioner i perioden 1. april 2011 til 31. august 2012.
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Tekst / Søren Frederiksen,  
Magasinværkstedet

fire uger. Så kort tid er der til at analysere en 
virksomhed under rekonstruktion og komme 
op med en plan. hvad viser regnskaberne? 
hvad er de frie aktiver værd? Er ledelsen kom-
petent? hvad er forretningsgrundlaget frem-
adrettet? Skal hele eller dele af virksomheden 
gå konkurs, frasælges eller drives videre? kan 
kreditorerne – ikke mindst banken – overbe-
vises om planen?

“En vellykket rekonstruktion kræver et tæt og 
godt samarbejde mellem advokaten og den 
uvildige revisor, som vælges til tillidsmand”, si-
ger knud k. damsgaard. han er advokat hos 
focus Advokater i odense, sidder som Advo-
katsamfundets repræsentant i konkursrådet 
og har deltaget i flere rekonstruktioner, siden 
rekonstruktion for snart et par år siden erstat-
tede betalingsstandsning og tvangsakkord.

“Jeg tager mig af juraen, og tillidsmanden tager 
sig af tallene. Som sådan er regnskabet fortid. 
Det er vigtigere, at tillidsmanden har forret-
ningsforståelse og kan tænke ud af boksen, så 
vi sammen kan udarbejde en strategi for virk-
somhedens fremtid. Det kan for eksempel være 
at afdække, om direktøren skal udskiftes, om 
der skal mere gang i produktudviklingen, eller 
hvilke konkurrenter der kan købe virksomhe-
den”, siger knud k. damsgaard.

Skat er en udfordring
det nikker Anette harritz genkendende til. 
hun er statsautoriseret revisor, partner i 
kpmG i århus og en af de mest erfarne til-

lidsmænd. hele 24 rekonstruktioner har hun 
været, eller er hun involveret i. lige fra enkelt-
mandsvirksomheder til Elro Energi med en 
koncernomsætning på 700 millioner kroner.

“Her og nu er ikke nok. Man skal kunne se 
to-tre år frem og vurdere, om business-casen 
holder. Og ikke mindst skal man kunne sætte 
sig ind i, hvordan kreditorerne tænker”, siger 
Anette harritz.

Ifølge hende er det en styrke at have en man-
geårig og bred erfaring som revisor, da tillids-
manden kan møde mange forskellige udfor-
dringer i en rekonstruktion.

“Især skattelovgivningen rummer både smut-
veje og fælder, fordi den ikke er blevet tilpasset 
rekonstruktionsreglerne. For eksempel kan der 
være mulighed for at videreføre det oprindelige 
skattemæssige afskrivningsgrundlag, selvom 
aktivet bliver nedskrevet i forbindelse med re-
konstruktionen. Omvendt har jeg set, hvordan 
en virksomhed havde solgt en ejendom med 
avance inden rekonstruktionen, men i samme 
år som rekonstruktionen blev indledt, så der 
var et krav om betaling af flere millioner kro-
ner indkomstskat under rekonstruktionen. Det 
kunne vi i den konkrete situation heldigvis løse 
ved at modregne, fordi en anden ejendom blev 
solgt med tab under rekontruktionen”, siger 
Anette harritz.

Skepsis hos advokater
hun fremhæver også dynamikken i samarbej-
det. “Det er udfordrende, fordi det skal gå eks-
tremt hurtigt. Efter fire uger står vi i skifteretten 
og præsenterer kreditorerne for forslaget”, siger 
Anette harritz og fortsætter: “Den situation er 
i sig selv spændende. Det er hjemmebane for 
advokaten, men revisor kan også komme ud for 

at skulle procedere. Og tonen hos kreditorerne 
kan være ret bramfri”. det er ligeledes en ud-
fordring, hvis virksomheden skal sælges.“Så 
indleder vi en lille salgsproces med informati-
onsmateriale, kontakt til potentielle købere og 
vurdering af bud”, forklarer hun.

knud k. damsgaard og Anette harritz er 
enige om, at samarbejdet mellem advokater 
og revisorer ved rekonstruktioner fungerer 
forbilledligt og er en gevinst for både virk-
somheder, skyldnere og kreditorer.

“I sin tid var der en vis skepsis hos nogle ad-
vokater, fordi der skulle yderligere en aktør 
indover. Men jeg har kun oplevet positive sam-
arbejder, fordi vi supplerer hinanden godt”, 
fastslår Anette harritz.·

— Det er hjemmebane for advokaten, men revisor kan 
også komme ud for at skulle procedere. Og tonen hos 
kreditorerne kan være ret bramfri

SådAn foREGåR En 
REkonSTRUkTIon

1. Kreditor(er) eller virksomhed/skyld-
ner begærer rekonstruktion

2. Rekonstruktionsbegæreren udpeger 
rekonstruktør (advokat) og tillids-
mand (revisor)

3. Sammen gennemgår de det øko-
nomiske og forretningsmæssige 
grundlag for rekonstruktion – ofte i 
samarbejde med virksomhedens be-
styrelse, direktion, økonomifunktion 
og eksisterende revisor

4. Efter fire uger skal kreditorerne præ-
senteres for et forslag til, hvordan 
virksomheden kan videreføres
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REkonSTRUkTIonER  
åBnER døREn 
TIl konkURSER

konkurs bliver anvendt langt oftere end re-
konstruktion. Ifølge en opgørelse fra Experian 
var der hele 5.634 konkurser i 2012, mens der 
ifølge en opgørelse fra kpmG kun var 175 re-
konstruktioner. og konkurser involverer sæd-
vanligvis ikke revisorer. kurator (advokaten) 
bestyrer boet og gennemgår selv regnskaber 
og aktiver. det er som regel kun i de helt store 
konkursboer, at kurator finder det nødven-
digt at inddrage en uafhængig revisor til kon-
krete opgaver, eksempelvis omstødelsesana-

lyse. men statsautoriseret revisor og partner i 
kpmG, Anette harritz, ser en øjen- og døråb-
ner i rekonstruktionerne.

“De giver os opgaver i konkursboer. Samarbej-
det får advokaternes øjne op for vores kompe-
tencer og værktøjer til at analysere talmateri-
ale, eksempelvis at vi er i stand til at dykke ned 
i et bogholderi og identificere mulige omstøde-
lige transaktioner”, siger Anette harritz.·

aRTIKEl
Rekonstruktion

 
Tekst / Søren Frederiksen,  
Magasinværkstedet

1. april 2011 blev anmeldt betalingsstands-
ning og tvangsakkord erstattet af rekonstruk-
tionsbehandling. formålet var blandt an-
det, at flere levedygtige virksomheder skulle 
undgå konkurs. Ifølge en analyse, som kpmG 
har foretaget af 287 rekonstruktioner indledt 
i perioden 1. april 2011 – 31. august 2012, ser 
det ud til at være lykkedes.
 
I hvert fald har 46 procent af virksomhederne 
og personerne, som har gennemgået rekon-
struktion, undgået konkurs.

“Rekonstruktionsreglerne er kommet godt fra 
start. Langt flere virksomheder overlever ved 
rekonstruktion, end der gjorde ved betalings-
standsning. De gamle betalingsstandsningsreg-
ler havde en redningsprocent, som kunne tælles 
på én eller to fingre”, siger statsautoriseret re-
visor og partner i kpmG i Esbjerg, henry hei-

berg, som har været med til at udarbejde ana-
lysen og desuden er fSR – danske revisorers 
repræsentant i konkursrådet. “En af årsagerne 
til den markante forbedring er især kravet om 
en hurtig rekonstruktionsplan. det gør det 
umuligt at bruge reglerne som en konkursfor-
beredende varmestue”, uddyber han.

alternativ til gældssanering
henry heiberg understreger, at de 46 procent 
ikke kun omfatter virksomheder. Cirka en 
tredjedel er fysiske personer. “Rekonstruktion 
bliver brugt som et alternativ til gældssane-
ring”, siger henry heiberg.

Analysen viser også, at rekonstruktion bliver 
anvendt af både små og store virksomheder i 
alle brancher, men der er en overvægt af virk-
somheder i regnskabsklasse A og B (75 pro-
cent), ligesom der er mange ejendomsselska-
ber og holdingselskaber (27 procent).

“Derimod er der relativt få produktionsvirk-
somheder. Dels har produktionsvirksomheder 
ofte en størrelse og forretning, som gør rekon-
struktion mere kompleks, dels har det vist sig 

i praksis, at det ikke er nok at få en aftale på 
plads med kreditorerne. Det kan også være 
nødvendigt at tilføre kapital under rekonstruk-
tionen til lønninger, vareindkøb og så videre”, 
forklarer henry heiberg og tilføjer: “Her 
kan især bankerne spille en mere aktiv rolle i 
rekonstruktionerne”.

Flere rekonstruktioner fremover
I den sammenhæng konstaterer han, at mu-
ligheden for rekonstruktion stadig er re-
lativ ny, og at der dermed er et uudnyttet 
potentiale.

“Vi mangler at se, at flere udenretlige ordnin-
ger af tvivlsom karakter bliver erstattet af re-
konstruktion, så kreditorerne bliver tilgodeset 
bedst mulig”, siger henry heiberg og under-
streger: “Desuden er ordningen blevet indført 
under en økonomisk krise, hvor stemningen 
måske ikke er til rekonstruktioner, og hvor det 
i øvrigt giver god mening at lade de dårligste 
virksomheder gå konkurs i stedet for at forsøge 
at videreføre dem. Så vi kommer uden tvivl til 
at se forholdsmæssigt flere rekonstruktioner i 
takt med den økonomiske bedring”. ·

Rekonstruktioner er 
kommet godt fra start
46 procent af virksomheder og personer, som har gennemgået 
rekonstruktion, har undgået konkurs. Det viser en analyse, som 
KPMg har foretaget af 287 rekonstruktioner.  
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Brug 5 dage på CBS Sommerskole 
og opgradér dig selv og dine kompetencer

Investér 
I dIg selv

CBS Sommerskole har landets største og 
mest kvalificerede kursusudbud, og vores 
undervisere er de bedste fra Copenhagen 
Business School.
 
DU FÅR
På vores kurser får du den nyeste interna
tionale viden og konkrete værktøjer, som  
du kan implementere direkte i din virk
som  hed. Kursusstilen er præget af livlige 
diskussioner, hvor deltagernes egne pro
blemstillinger og erfaringer inddrages, og 
der skabes værdifulde netværk. Således 
giver CBS Sommerskole mærkbar mervær
di til din karriere, din virksomhed og din 
personlige udvikling.
 

VI KAN
CBS Sommerskole har i løbet af sine 15 år 
klædt flere end 3500 medarbejdere og 
ledere på til markedets og erhvervslivets 
nyeste udfordringer, og uanset hvilken 
stilling du sidder i, eller hvilke ambitioner 
du har, så har vi et relevant kursus til dig.
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Tilmeld dig, og deltag i et de 28 forskellige 
intensive kurser inden for Ledelse & Orga
nisation, Strategi & Innovation, Økonomi 
& Finans eller Salg & Marketing.
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RE:SPEKt foR 
REvISoRERnE
revisorer sidder foran com-
puteren hele dagen, arbej-
der på små, støvede konto-
rer og laver ikke andet end 
at bogføre. Eller gør de?

 
Tekst / louise Bangslund,  
FSR – danske revisorer 
foto / Bruun & Partnere

Stylede skjorter, smarte ure og en alder un-
der 25. Sådan kan en revisor også se ud, og det 
erfarede 20 afgangsklasser på hhX, da fSR 
– danske revisorer i samarbejde med Bruun 
og partnere og tre revisionshuse afviklede 
RE:SpEkT-spillet i løbet af efteråret 2012. 

når støvet tørres af
Christian Bruun, indehaver af Bruun og part-
nere, har stået i spidsen for afviklingen af 
RE:SpEkT-spillet med nærved 600 elever på 
landets hhX-skoler. Spillets formål er at give 
de unge studerende på landets handelsskoler 
en forståelse for iværksætteri og samarbejdet 
med revisorerne og andre relationer, når man 
starter virksomhed. 

“Revisors rolle i spillet er, at han er uundværlig. 
Det giver eleverne et billede af, at man ikke kan 
have en god, solid virksomhed uden et godt for-
hold til sin revisor,” fortæller Christian Bruun.
 
men spillet giver også eleverne et billede af, at 
revisorer ikke behøver have gråt hår og sidde 
begravet i arkivmapper på et støvet kontor. de 
medlemsvirksomheder, der deltager, sender 
nemlig en trainee som repræsentant for virk-

somheden med ud på skolerne. før spillets 
start fortæller de unge trainees om jobbet som 
revisor med udgangspunkt i deres hverdag. 

“De repræsenterer branchen i kød og blod og 
er rollemodeller, der har styr på deres ting. De 
unge ved godt, at man netop skal have styr på 
tingene for at tjene penge – og det får de et bil-
lede af, at revisorer har,” siger Christian Bruun. 

det er også lærernes vurdering, at det giver 
eleverne en fornyet respekt for revisorerne.

 “Når man snakker om revisorer, lugter det lidt 
af støv og bogføring. Men så kommer der nogle 
unge, friske mennesker ud og kan sige, det slet 
ikke er så støvet, og eleverne får en fornem-
melse af, hvad det handler om,” udtaler en af 
lærerne på vejle handelsskole blandt andet.
 
netværket på spil
“Konceptet er, at vi bor i en lille by i provinsen. 
Der er nogle, der er iværksættere. Der er nogle, 
der er revisorer. Spillet handler så om, hvordan 
man skaber værdi i et netværk.” Sådan lyder 
startskuddet til RE:SpEkT-spillet i hhX-klas-
sen på vejle handelsskole (scan QR-koden 
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Den mobile revisor
- et koncept fra Inventio.IT baseret på Dynamics C5 AuditPlus, C5 Online og 
Hosted Desktop tilpasset revisors behov for effektivitet, fleksibilitet og 
mobilitet

Ressource
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Simulering
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C5 Online
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Optimeret
kunde-
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Anlæg

Budget

Periode-
rapportering

Revisor
Eksport

Standard
kontoplaner

Timesag

Inventio.IT A/S Lyskær 3 EF Tilst Søndervej 136 Tlf. 70 26 98 99 www.inventio.it
 2730 Herlev 8381 Tilst Fax 70 26 98 97 info@inventio.it

C5 AuditPlus anvendes af mere end 2000 
revisorer og er et af markedets mest udbredte 
brancheløsninger. C5 AuditPlus håndterer alt 
omkring regnskab, klientbogføring, årsafslutning 
samt den interne timesagsstyring 
- det er effektivitet.

C5 Online er Danmarks mest anvendte økono-
misystem. C5 Online sikre både din kunde og dig 
som revisor adgang døgnet rundt fra enhver PC 
med internetadgang
 - det er fleksibilitet.
Pris fra 149,-/mdr.

Hosted Desktop sikre dig høj stabilitet og 
sikkerhed til en fast månedlig ydelse. Slip for 
besværet og overlad driften af din server og 
programmer til Inventio.IT og få adgang til dine 
data døgnet rundt uanset lokalitet 
- det er mobilitet.

Se meget mere på www.auditplus.dk eller 
www.c5online.nu

nederst for at se spillet afviklet i praksis). om-
kring 30 afventende elever lytter. nogle står 
lænet op ad væggen, nogle sidder på bordene 
med armene over kors, og atter nogle sender 
skeptiske blikke rundt i lokalet.
  
og så går spillet i gang. med ét er klasselokalet 
forvandlet til et mylder af iværksættere og revi-
sorer, der råber op om lokalaftaler, som blom-
sterhandleren på hjørnet råber op om tilbud 
på liljer. Eleverne finder hurtigt ud af, at man 
ikke tjener penge, hvis ikke man råber højt og 
skaber relationer, og mens de skeptiske miner 
er smidt i skraldespanden, går bølgerne af net-
værkeri højt på kryds og tværs af klasselokalet. 

“Hvis ikke man netværker, taber man. Og så-
dan er det også for nutidens revisorer”, mener 
Christian Bruun.

Regnskaber og relationer går hånd i hånd
RE:SpEkT-spillets vigtigste lektie er, at revi-
sion i dag i lige så høj grad, som det handler 
om at lave regnskaber, også handler om rela-
tioner og netværk. der er derfor fælder i spil-

let, der formindsker chancerne for at vinde, 
hvis ikke man opfører sig ordentlig over for 
konkurrenter, revisorer og andre relationer – 
heraf kommer navnet RE:SpEkT.
 
Christian Bruun ser det som essentielt for 
den fremadrettede rekruttering til revisions-
branchen, at man får fingrene i de mere udad-
vendte unge, og at RE:SpEkT-spillet er et suc-
cesfuldt værktøj hertil, fordi fokus ligger på 
netværk og relationer. 

“Det er den udadvendte profil, man skal have til 
at få øjnene op for revisionsbranchen. Man har 
ikke tidligere haft et billede af den proaktive 
revisor, men fordi RE:SPEKt er et netværksba-
seret spil, bryder det med det stereotype billede 
af revisor. RE:SPEKt-spillet kræver, at man er 
fremme i skoen for at skabe netværk, og det er 
den profil, man fremadrettet skal rekruttere til 
branchen,” fortæller Christian Bruun. 

pWC og info revision har rekrutteret direkte 
fra RE:SpEkT-spillet. det mener Christian 
Bruun er en stor fordel.

fEm foRdElE

1. God employer branding.

2. Mulighed for at nedbryde  
revisorbranchens stereotyper.

3. Rekruttering on site. 

4. Effektiv assessment – i modsætning 
til en almindelig jobsamtale, ses  
eleverne i aktion. 

5. Eksklusivitet. Til forskel fra på  
messer, har revisionshusene en  
hel klasse for sig selv.

vIdSTE dU… 

At info revision har taget spillet til sig 
i deres rekrutteringsproces?

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

   Signatur #1   S. / 57   aRTIKEl
RE:SpEkT for revisorerne



Få dine kunder 
godt i gang til den 
rigtige pris

Salær fra kr. 2.000 + moms // Få CVR-nr. inden for få timer // Personlig betjening

Kontakt afdelingsleder Kristina Skalberg på mail 
ks@svega.dk eller bestil online www.selskabsreg.dk 

SVEGA SELSKABSREG ADVOKATAKTIESELSKAB
Gl. Strand 44 · 1202 København K
Tlf. 3363 7415 · Fax 3363 7401

Tillid og fleksibilitet kendetegner vores 
samarbejde med revisorer og advokater,
der outsourcer oprettelse af selskaber og 
selskabsretlige ydelser til os.

Vi er det sikre valg, når du som rådgiver 
overlader hele den praktiske del af 
etableringen til SELSKABSREG.

SELSKABSREG er 100% ejet af Svejgaard - 
Galst - Qwist Advokataktieselskab, der har 35 
engagerede medarbejdere, som hver dag yder 
deres bedste for mere end tusind danske og 
internationale virksomheder.

Vi er din tryghed når tingene skal gå stærkt. 
Vi opretter hundredevis af selskaber hvert 
år sammen med vores store netværk af 
rådgivere.

www.selskabsreg.dk
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“Revisionsbranchen rekrutterer i høj grad ud 
fra faglige kompetencer, men hvis man skal 
være fremtidens revisor, skal man også have 
succes på de udadvendte kompetencer. Med 
RE:SPEKt-spillet er der mulighed for On-Site 
Assessment, da revisionshusene ser eleverne i 
aktion, og det er en kæmpe fordel i forhold til 
også at rekruttere på de udadvendte kompe-
tencer,” siger han.   

Involvering sikrer succes hos de unge
RE:SpEkT-spillet er et rollespil, der handler 
om at involvere de unge, og det er en forud-
sætning for at vinde deres engagement, me-
ner Christian Bruun.

“Jeg kan huske, hvor svært det var at forholde 
sig til, da jeg selv sad og lavede debet og kre-
dit. Derfor bruger vi den oplevelsesbaserede 
undervisning – edutainment – i RE:SPEKt-
spillet, som kan gøre det tørre stof sjovt,” for-
klarer han. 

Sjovt, lærerigt og ikke så tørt endda er netop 
nøgleord i den feedback, Christian Bruun har 
fået fra såvel lærere som elever. Selvom ele-
verne med hans ord ikke ligefrem står med 
armene over hovedet, fordi de får at vide, at 
de får besøg af nogle revisorer, ender det med, 
at de alligevel lever sig helt ind i spillet.

 “Det er unge mennesker, vi har med at gøre, så 
hvis vi skal fange dem, skal vi involvere dem. 
Selv de drenge, der sidder på bageste række og 
vipper og kaster med viskelæder, ender med 
også at lade sig rive med”, forklarer han. 

At RE:SpEkT-spillet har været en succes, viser 
sig også i de positive reaktioner fra skolerne, 
revisionshusene og lærerne såvel som ele-
verne i de enkelte klasser. Sidstnævnte elever 
måtte indrømme, at spillet ikke var så kede-
ligt som ventet. En af eleverne på vejle han-
delsskole udtaler blandt andet: 

“Det var egentlig en meget sjov oplevelse. Det 
var lidt noget andet, end jeg havde regnet med. 
Jeg havde regnet med, det var sådan noget kede-
ligt noget for at være helt ærlig, men jeg levede 
mig faktisk ret meget ind i det – meget intenst.” 
En anden erklærer sig fan af princippet om 
edutainment: “Det er en god måde at lære, hvor-
dan det fungerer i det virkelige liv,” lyder det. 

Respekt for revisorerne
Spørger man Christian Bruun, havde revisi-
onsbranchen for fem år siden et betydeligt 
imageproblem, og derfor er det nødvendigt at 
få gang i fødekæden hos de unge og tørre stø-
vet af revisionsbranchen. men det kommer 
ikke af sig selv. 

“Jo mere, man kommer ud og fortæller om ar-
bejdet, des bedre for branchen,” siger han. “Og 
det kommer man med RE:SPEKt-spillet. Det er 
en nødvendig del af rekrutteringsprocessen.” 

han mener også, udviklingen er ved at vende.
“Hvis man spørger de unge i dag, er det okay at 
være revisor,” siger han. “Der er kommet mere 
respekt for branchen.” · 

Vejle Handelsskole 
spiller – se hvordan 
RE:SPEKT foregår i 
praksis: 

SpIllETS foRmål

At give de unge studerende på landets 
handelsskoler en forståelse for iværk-
sætteri og samarbejdet mellem reviso-
rer og andre relationer, når man starter 
virksomhed.
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Marts

Partner og statsautoriseret revisor 
Claus Ejsing Andreasen, KPMg 
Kolding, fylder 50 år den 4. marts 
2013.

registreret revisor Birte 
Søndergaard Nielsen, ansat hos 
revisionsfirmaet Hvass a/S, fylder 
60 år den 19. marts 2013.

registreret revisor Erik Krab Koed, 
ansat hos revisionskontoret 
Fredericia-Vejle, fylder 60 år den 21. 
marts 2013. 

registreret revisor Hugo Kold, 
ansat hos H.L. revision ikast i/S, 
fylder 70 år den 21. marts 2013.

Statsautoriseret revisor Anders 
Bisgaard, ansat hos Beierholm i 
aalborg, fylder 50 år den 24.  
marts 2013.

Statsautoriseret revisor Jan 
Lundqvist, ansat hos reviPoint a/S, 
fylder 50 år den 24. marts 2013.

Statsautoriseret revisor Jørgen 
Frank Jakobsen, Hellerup, fylder 
75 år den 24. marts 2013. Jørgen 
Frank Jacobsen har tidligere 
være medlem af FSrs hoved-
bestyrelse samt medlem af FSrs 
Efteruddannelsesudvalg, hvor han 
senere blev formand. 
 
Statsautoriseret revisor Henrik 
Anders Laursen, ansat hos 
Deloitte Silkeborg, fylder 50 år den 
27. marts 2013.

Statsautoriseret revisor Svend 
Aage Spallou, Jelling, fylder 80 år 
den 31. marts 2013.

april

Partner og statsautoriseret revi-
sor Jesper Lund, kontorleder hos 
PWC aarhus, fylder 50 år den 8. 
april 2013.

Partner og registreret revisor Peter 
Wittus Sørensen, Dansk revision 
roskilde, fylder 60 år den 8. april 
2013. Peter Wittus Sørensen har 
været ansat hos Dansk revision i 
30 år, hvoraf han har været partner 
i 25 år. Herudover har han siddet i 
Frrs bestyrelse i seks år. 

Partner og statsau-
toriseret revisor 
Eskild Nørregaard 
Jakobsen, ansat 
hos Ernst & Young 
Søborg, fylder 50 år 
den 14. april 2013.

indehaver og registreret revi-
sor Jette Grevsen, Byens revi-
sionskontor apS, fylder 60 år den 
15. april 2013.

Partner og statsautoriseret revi-
sor Michael Bach, Deloitte aarhus, 
fylder 50 år den 16. april 2013.

Statsautoriseret revisor John 
Johansen, ansat hos Martinsen i 
Kolding, fylder 60 år den 18. april 
2013.

Partner og statsautoriseret revisor 
Johnny Krogh, Deloitte Kolding, 
fylder 60 år den 21. april 2013.

Statsautoriseret revisor Anders 
Ring Christiansen, ansat hos 
Beierholm i aarhus, fylder 60 år 
den 23. april 2013.

Statsautoriseret revisor Jørgen 
Nielsen fylder 85 år den 23. april 
2013. Jørgen nielsen blev ansat 
hos Beierholm i aalborg i 1944 
og var partner indtil 1994, hvor 
han fratrådte i forbindelse med sit 
50-års-jubilæum i virksomheden.

Partner og statsautoriseret revisor 
Palle Søby, P. Søby – statsautorise-
rede revisorer a/S, fylder 60 år den 
24. april 2013.

Partner og registreret revisor Finn 
Høffner, Høffner revision a/S, 
fylder 60 år den 27. april 2013.

Statsautoriseret revisor Erik 
Winther, risskov, fylder 70 år den 
27. april 2013.

registreret revisor Jørgen 
Pedersen, ansat hos 
revisionskontoret i Videbæk, fylder 
60 år den 30. april 2013.

Statsautoriseret revisor Verner 
Lynge Jacobsen, Virum, fylder 85 
år den 30. april 2013.

Maj
Statsautoriseret revisor Jan Wium-
Andersen, Herning, fylder 70 år 
den 5. maj 2013.

indehaver og registreret revisor 
HD-r Arne Lauritsen, revisorhuset 
Holstebro i/S, fylder 50 år den 7. 
maj 2013.

Statsautoriseret revisor og virk-
somhedsrådgiver Kristian Myrup, 
Myrup Consult apS i Sæby, fylder 
60 år den 8. maj 2013.

Statsautoriseret revisor og virksom-
hedskonsulent Kurt Kirkgaard 
Nielsen, Kirkgaard Consulting, 
fylder 60 år den 10. maj 2013.

Statsautoriseret revisor Søren 
Andersen, ansat hos Beierholm 
aarhus, fylder 60 år den 12. maj 
2013.

Statsautoriseret revisor Nils 
Stadeager, Charlottenlund, fylder 
75 år den 14. maj 2013.

indehaver og registreret revisor 
Preben Danborg, Danborg revi-
sion apS, fylder 50 år den 14. maj 
2013.

indehaver og registreret revisor 
Flemming Egelund Pedersen, 
Egelund revision, fylder 50 år den 
15. maj 2013.

indehaver og statsautoriseret revi-
sor Bjarne Aaen, revisionsfirmaet 
Bjarne aaen & Co. apS, fylder 70 år 
den 17. maj 2013.

Partner og statsautoriseret revi-
sor John Gabriel Sørensen, PwC 
Hellerup, fylder 60 år den 21. maj 
2013.

Partner og registreret revisor 
Mogens Olsen, Dansk revision 
roskilde, fylder 60 år den 23. maj 
2013.

Statsautoriseret revisor Jógvan 
Sundstein, Holbæk, fylder 80 år 
den 25. maj 2013.
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Statsautoriseret revisor Knud 
Bjerrehus, Højbjerg, fylder 85 år 
den 26. maj 2013. 

indehaver og statsautoriseret re-
visor Lasse Nørgård, Crowe 
Horwath, fylder 50 år den 30. maj 
2013.

Virksomheds jubilæum
Dansk Revision Hjørring har 
40-års-jubilæum den 8. marts 2013.

i nyt job
Ditlev Fløistrup, statsautorise-
ret revisor, er per 1. oktober 2012 
flyttet fra Scandinavian tobacco 
group a/S til Højgaard Holding a/S.

Kristian Stenholm Koch, statsau-
toriseret revisor, er per 1. november 
2012 flyttet fra risskov revision til 
revisionsinstituttet.

Lars Ole Andersen, revisor, HD 
og stud.merc.aud, er fra medio 
oktober 2012 flyttet fra Krøyer 
Pedersen, Holstebro, til grønlands 
revisionskontor a/S. 

Martin Elkjær, specialkonsulent og 
statsautoriseret revisor, er per 1. no-
vember flyttet fra Videncentret for 
Landbrug til BDO Århus. 

dET RUndE poRTRæT

åRET ER 1993. Anders Bisgaard har netop be-
stået sin eksamen som statsautoriseret revisor. 
han er, sammen med de andre nyuddannede 
revisorer, inviteret til revisorforeningens års-
møde i odense. Til årsmødet fortæller den gamle 
formand i fSR, ole koefoed, om det vigtige i at 
engagere sig i foreningen. det store punkt på 
dagsordenen er revisors påtegning, og hvordan 
revisor skal kommunikere sine konklusioner om 
regnskabet. Efter mødet skynder Anders sig hjem 
og skribler sine tanker om påtegningen ned. han 
sender det ind til foreningen og kan konstatere, 
at der bliver lyttet til ham. 

I dAG sidder Anders som formand i fSR – danske 
revisorers Revisionstekniske Udvalg (REvU) og 
underviser desuden på foreningens kurser. den 
24. marts 2013 kan han fejre 50-års-fødselsdag, og 
der skal lyde et stort tillykke fra foreningen, hvor 
hans mangeårige engagement har sat sine aftryk. 
det er ikke kun i 1993, der bliver lyttet til Anders’ 
guldkorn: “Han er typen, hvor det, han siger, det 
tror folk på,” fortæller medarbejdere i fSR – dan-
ske revisorers kursusafdeling blandt andet med et 
smil på læben. de har igennem en årrække været 
i tæt dialog med Anders i kraft af hans rolle som 
underviser. her ses han som en fagligt utrolig 
stærk person, der tegner foreningen på alle leder 
og kanter. 

også kilder, der arbejder tæt sammen med An-
ders i REvU, beskriver ham som en fagligt omhyg-
gelig og engageret kollega og tilføjer et strejf af en 
“nordjysk, underspillet Niels Hausgaard-humor” 
som værende karakteristisk for Anders – en ud-

valgsformand, der giver plads til alle, beskriver de. 
TIl dAGlIG bruger Anders dog sin tid hos Beier-
holm i Aalborg, hvor han også bor med sin kone. 
Sammen har de tre børn. han har arbejdet som 
statsautoriseret revisor hos Beierholm i 15 år og 
er i dag partner og leder af faglig Udviklingsaf-
deling. I sit daglige virke har han primært to an-
svarsområder: Internt er han ansvarlig for udvik-
ling af de faglige værktøjer, mens han eksternt har 
ansvar for egen kundeportefølje. 

høJdEpUnkTERnE i Anders’ karriere i fSR – 
danske revisorer har dels været udviklingen af 
Anbefalinger til god selskabsledelse i mindre og 
mellemstore virksomheder, som han skrev med 
professor Steen Thomsen fra CBS, og dels at have 
stået fadder til den nye standard om Udvidet 
gennemgang sammen med de øvrige medlem-
mer af REvU. 

Anders har igennem årene bistået foreningen 
med et utal af opgaver, og selv mener han, at det 
er meget givende – fagligt såvel som personligt 
– at være med dér, hvor beslutninger, der påvir-
ker revisors arbejde, træffes. I firmaøjemed er det 
også vigtigt for Anders, at Beierholm kan sætte sit 
fingeraftryk på udviklingen. 

dEn RUndE fødSElSdAG skal, som planerne er 
indtil videre, fejres stille og roligt med familien. 
når det ikke går op i REvU og revision, er familien 
også en af de ting, han bruger mest tid på. ·

Anders Bisgaard 
fylder 50
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“Finansiel Rapportering – teori og regulering” 
af Jens o. Elling er egentlig en lærebog bereg-
net for de økonomistuderende på de højere 
læreanstalter, som Jens o. Elling selv undervi-
ser til daglig.  men bogen henvender sig også 
til alle andre, der ønsker en faglig opdatering 
på regnskabsområdet.  og netop en sådan 
samlet fremstilling giver det overblik, som af 
og til kan mangle, hvis man som revisor al-
tid kun arbejder med fortolkning af én regn-
skabsregel ad gangen. 

Bogen giver indsigt i regnskabets bestand-
dele, principper og definitioner, i resultat-
opgørelsen og balancen og komponenterne 
heri.  læseren opnår en sammenhængende 
viden om de principper, der ligger til grund 
for, at vi i danmark arbejder med blandt an-
det dagsværdimodellen og det formueorien-
terede regnskabsparadigme. Bogen giver også 
læseren det historiske overblik og betydnin-
gen af EU-direktiverne og de internationale 

regler for vores hjemlige regelsæt. Så læs den 
i bidder og hav den stående på din faglige 
hylde sammen med regelsamlingen.  for den 
revisor, der har mange års praktisk erfaring 
med i bagagen, men som har fået sin godken-
delse, før vi fik årsregnskabsloven fra 2001, vil 
det kunne anbefales at læse bogen som en re-
levant indføring i anvendelig regnskabsteori 
med jordforbindelse. ·
—
Finansiel Rapportering  
– Teori og regulering

Pris: 499 kroner inklusive moms
Forfatter: Jens O. Elling
Udgivet af: gjellerup/gads Forlag 2012

der ligger et stort arbejde i at skrive en bog 
om revision, og derfor har danske revisorstu-
derende da også indtil nu kigget langt efter en 
dansk bog, mens de har måttet tage til takke 
med amerikanske bøger om revision. det har 
også været i orden i den udstrækning, at faget 
har handlet om anvendelse af revisionsstan-
darderne, der som bekendt er internationale. 
det har imidlertid ikke været godt nok med 
udenlandsk litteratur, når det gælder Revi-
sorlov, protokoller og andre danske forhold. 
med bogen “Revision i praksis” er der nu rådet 
bod på denne mangel, for nu har vi endelig en 
bog, der indeholder en gennemgang af, hvor-
dan man i praksis planlægger, udfører og do-
kumenterer sin revision i overensstemmelse 
med standarderne illustreret med mange 

gode eksempler, der baserer sig på den fiktive 
men gennemgående virksomhed danbil A/S.  

“Revision i praksis” er skrevet af fire af dan-
marks kvikkeste yngre statsautoriserede re-
visorer fra forskellige danske revisionsvirk-
somheder: Sumit Sudan, martin Samuelsen, 
henrik parker og Christina maria davidsen, 
som nu givet vil opnå høj popularitet blandt 
alle dem, der har savnet danske bøger siden 
bogen “Revision – koncept & teori” udkom for 
mere end 10 år siden.

Bogen koncentrerer sig om selve revisionen, 
og det er dermed ikke en bog om eksempel-
vis revisoransvar eller etik og uafhængighed, 
og det er heller ikke en bog, der går i dybden 

med reguleringen af revisors arbejdsområde 
og eksempelvis revisors forskellige øvrige 
pligter i forhold til hvidvask og andet. det kan 
man læse om andre steder. Til bogen hører en 
500 sider eksempelsamling med eksempler 
på dokumentation, arbejdspapirer, erklærin-
ger og så videre. ·
—
Revision i praksis  
– planlægning, udførelse, konklusion

Pris: 796 kroner eksklusive moms. Eksempel-
samlingen koster det samme
Forfattere: Sumit Sudan, Martin Samuelsen, 
Henrik Parker og Christina Maria Davidsen
Udgivet af: Karnov 2013

01 / Få overblik over regnskabsreguleringen

02 / revision i praksis
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