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s. 44 / TENDENS
Forordning får store  
konsekvenser for ’big four’ 
Ny EU-forordning påvirker i høj grad 
virksomhedernes forretningsplaner.

s. 24 / PROJEKT
Nyt vidensmiljø for ejerskifte
Et nyt forskningsprojekt på CBS  
skal udvikle værktøjer til brug  
ved ejerskifte.

s. 58 / PROFILEN
Jens Otto Damgaard
FSR - danske revisorers  
nye formand vil fokusere på 
kvaliteten i revisorbranchen.s. / 27–42

s. 12 /

Revisorer  
for folket
Hos Rigsrevisionen er det meget andet  
end kroner og ører, der kigges på, når de 
reviderer landets offentlige virksomheder.



Kvalitetsstyring til revisorer

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

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

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

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

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

Jan Granat
Indehaver
Revisionsfirmaet Jan Granat ApS

Brugeroplevelse og  
sikkerhed skal være i top
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Leder 
Fortælling om revisorerne.

Revisorer for folket  
Hos Rigsrevisionen er det meget andet
end kroner og ører, der kigges på, når de 
reviderer landets offentlige virksomheder.

Revisorer går til filmen
Et revisionskontor benytter sig  
af filmsekvenser i forsøget på  
at skille sig ud.

Forordning får store konsekvenser
Ny EU-forordning påvirker i høj grad
virksomhedernes forretningsplaner.

s. 28 / INSPI
Skærpede regler for almennyttige  
og almenvelgørende foreninger.

Boganmeldelse 
Fagkonsulent Henrik Carmel, FSR - 
danske revisorer, anbefaler bogen 
Kapitalejerlån og selvfinansiering.

INSPI 
Ny lov om erhvervsdrivende fonde.

Medlemsnyt 
Lars Kiertzner, FSR - danske revisorer, 
anbefaler brugen af standarder  
i revisionsarbejdet.

Læserbrevkasse
Er du kørt fast i din BMW? Mindset  
Trainer Michael Hansen fortæller,  
hvordan du kan genstarte dit drive.

Flyt øjnene fra dig selv
Opbygningen af en fængende hjem-
meside starter med indkredsning af 
kundens forventninger.

Se ejerskifte i et bredere perspektiv
Revisor spiller en afgørende rolle,  
når et ejerskifte skal blive en succes.

Nyt vidensmiljø for ejerskifte
Et nyt forskningsprojekt på CBS
skal udvikle værktøjer til brug
ved ejerskifte.

s. 34 / INSPI 
Beskatning af ulovlige aktionærlån.

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

Ledelse
Jørgen Svenstrup fortæller,  
hvad ambitiøse ledere kan lære  
af topatleternes teknikker.

s. 54 / Synspunkt
Påtegninger og revisionens  
værdi i SMV-segmentet.

Det runde portræt
Selvstændig og registreret revisor  
Maja Nissen fylder 70 år til oktober.

s. 38 / INSPI 
Nye regler til  
virksomhedsskatteordningen.

s. 48 /
AT REGNE DEN UD PÅ NETTET
En rundtur på nettet afslører, at mange
hjemmesider hos landets revisionsvirksom- 
heder over en bred kam ligner hinanden til
forveksling. Det kan der sagtens laves om på, 
mener eksperter.

SYNSPUNKT
Svend Aage Jensen, statsautoriseret revisor 
og partner i Kvist & Jensen A/S, stiller spørgs-
målstegn ved, om brugerne og interessenterne 
forstår revisors påtegning.

INDHOLD

s. 56 /
THORBJØRN SOFSRUD
I et interview med SIGNATUR fortæller formand 
for Revisorkommissionen Thorbjørn Sofsrud 
om sit ønske om at styrke kvaliteten i revisor-
branchen.

“REVISORERNES  
INTEGRITET  
BETYDER ALT”§
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LEDER

VED JENS OTTO DAMGAARD, FORMAND, FSR – danske revisorer
OG CHARLOTTE JEPSEN, ADM. DIREKTØR, FSR – danske revisorer

Fortælling  
om revisorerne
Snart begynder en ny politisk sæson, og ikke 
siden implementeringen af 8. direktiv i dansk 
lov har revisorbranchen stået over for så me-
get ny lovgivning. Det meste kommer til os 
fra EU. Vi er ikke lige begejstrede for det hele. 
For set lidt fra oven rummer reguleringsloko-
motivet fra EU to modsatrettede tendenser, 
som hver især bunder i, at beslutningstagerne 
mangler indsigt i revisorbranchen og reviso-
rernes arbejde.

Den ene tendens vedrører revisionen af de 
store virksomheder af offentlig interesse. 
Her har politiske parader i kølvandet på fi-
nanskrisen ført til, at revisorbranchens eti-
ske standarder på lange stræk bliver erstattet 
med rigid regulering af de store virksomhe-
ders brug af revisor.

Den anden tendens vedrører regnskabskra-
vene og revisionen af de små og mindre virk-
somheder. Det er en udbredt opfattelse hos 

embedsmænd og politikere, at regnskaber og 
revision er administrative byrder, som bør 
minimeres. Det har ført til, at der de seneste 
fem til ti år er skyllet en massiv liberalise-
ringsbølge hen over Europa med afskaffelse 
af revisionspligt for de mindre – og i nogle 
lande mellemstore – virksomheder og mulig-
hed for at indføre såkaldte mikroregnskaber 
for de mindste virksomheder.

Hvad betyder det for foreningen, udover at 
vi får ganske travlt med at sikre, at den lov-
givning, som kommer til at gælde i Danmark 
er rimelig og tilgodeser revisorbranchens 
interesser? 

Det betyder, at vi fremadrettet også kommer 
til at dedikere flere ressourcer til at fortælle 
om det arbejde, revisorerne løfter, og den 
værdi det har for virksomheder og samfund. 
Læren af de seneste 10 år regulering er nem-
lig, at myter og fordomme har fået lov at 

vokse frem. Pludselig er det blevet en sand-
hed, som det politiske system ikke kan sidde 
overhøring, og vupti så kommer der nye reg-
ler. Den ny EU-regulering er et grelt eksempel 
på, hvordan debatten på et tidspunkt havde 
en sådan karakter, at flere ville påstå, at revi-
sorerne nærmest var skyld i finanskrisen. Det 
må ikke ske igen.

Derfor vil det være en selvstændig opgave 
over de kommende år at bygge en troværdig 
og langtidsholdbar fortælling om revisor-
branchen og professionen med fokus på revi-
sionens og revisorernes betydning for tilliden 
til kapitalmarkederne og for væksten og ud-
viklingen i erhvervslivet.

Som direktøren for den svenske revisorfor-
ening så rammende har udtrykt det:  Man 
savner først revisionen, når den ikke er der. •
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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?



M /  MEDLEMSNYT

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

Så hastigt som ukrudt mellem terrassefliser 
pibler nye regler og lovændringer frem på revi-
sionsområdet. Det kræver mere end almindelig 
ihærdighed for revisor at følge med i det hele, 
og af samme grund bliver der etableret flere og 
flere standarder og værktøjer, som skal lette 
arbejdet, skabe ensartethed i opgaveløsningen 
og ikke mindst sikre kvaliteten. Og det er ifølge 
chefkonsulent hos FSR – danske revisorer Lars 
Kiertzner en rigtig god idé at gøre brug af de 
forskellige hjælpemidler i det daglige arbejde: 

“Selv små fodfejl kan blive dyre, så derfor er mit 
bedste råd, at man gør brug af de redskaber og 
standarder, der findes. Som i så mange andre af 
livets forhold er forebyggelse bedre end helbre-
delse, og det er ren forebyggelse at bruge standar-
derne. En lille fejl kan koste mange tusinde kro-
ner, og det er nogle dumme penge at komme af 
med, hvis det kan undgås, ligesom det ikke er ret 
sjovt at få en hilsen fra Revisornævnet, hvis man 
kunne have undgået det ved at bruge en standar-
derklæring,” siger han. 

Der er med Lars Kiertzners ord mange gode 
grunde til at dykke ned i de værktøjskasser, 
som findes til revisorer. Ikke kun fordi det er en 
måde at beskytte sig selv på, men også fordi det 
bliver sværere og sværere at følge med. “I 2011 

fik vi 37 nye ISA-standarder , og er der noget, der 
er sikkert, så er det, at vi kommer til at se endnu 
flere nye versioner fremover. Og de bliver større 
og mere omfattende end dem, vi kender i dag,” 
fastslår han. 

Kvalitet er afgørende
Også det håndfaste krav om høj kvalitet i revi-
sionsarbejdet skal sikres ved hjælp af standar-
derne. Det gør sig gældende i alt fra komplice-
ret årsregnskabsaflæggelse i store koncerner 
til de uendeligt mange ydelser, som revisor og 
SMV-virksomhederne i fællesskab kan vælge 
imellem alt efter klientens behov. 

“I SMV-segmentet er der mange andre as-
sistanceopgaver end opstilling af regnskaber. 

Hold din  
sti ren med 
standarder
Det myldrer frem med nye krav, og det er i sidste ende  
en fordel, mener Lars Kiertzner, chefkonsulent hos FSR – danske  
revisorer. Hans råd er klart: Vil du forebygge, at du kommer galt  
af sted, skal du bruge standarderne.

Lars Kiertzner holdt et oplæg for de mange 
deltagere i årets SMV-Forum. Hans udmelding 

var klar: Hold dig som revisor under radaren og 
brug de redskaber, der er til rådighed.
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Tilpasset dig
– og dine kunder!

Budgetter, rapporter og scenarier

Det nye budget123 giver dig værktøjerne til 
effektivt at levere værdiskabende økonomistyring.

Log ind ét sted, og servicér hver enkelt kunde 
med individuel rådgivning, kundetilpassede rapport-
er og smarte likviditetsbudgetter.

Resultatet er overblik til overskud 
– både for dig og for dine kunder!

Slip regnearkene, og mød dine kunder i skyen. 

Bestil en præsentation på www.budget123.dk

Automatisk rapportering
budget123 henter selv regnskabstallene

Lav nemt likviditetsbudget 
Forecast, simulering, scenarier og meget mere

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

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

Nyt design NyE funktioner 
Ny fornemmelse 



Hvordan hensætter man til tab, afslutningspo-
steringer, bogføringsopgaver, opgørelse af va-
relager og alle mulige andre assistanceopgaver. 
Disse opgaver kan ikke underlægges kvalitets-
kontrollen. Når de alligevel bliver udtaget til 
kontrol indimellem, er det udelukkende for at 
tjekke, at der også er tale om assistanceopga-
ver. Men efter vores egne professionsregulerin-
ger skal vi have kvalitetsstyringsparametrene 
med ved assistanceopgaverne, og derfor er 
standarder på det her område også relevante,” 
forklarer Lars Kiertzner. 

Et andet område, han nævner, er aftalegrund-
laget mellem klient og revisor. En hel del 

SMV-revisorer har enten slet ingen skriftlig 
aftale, eller også består dokumentationen 
alene i en mailkorrespondance, der i store 
træk lyder sådan: “Skal vi snart kigge på dit 
årsregnskab igen? Ja tak!”.  “Man skal kunne do-
kumentere aftalen med en klient skriftligt. Det 
behøver ikke være pakket pænt ind, men igen 
må jeg sige, at det for revisors egen skyld kan 
være en god idé at bruge en standardramme. 
Kommer der strid om, hvad der er aftalt mel-
lem klienten og revisoren, så vil det altid være 
revisor, der har bevisbyrden. Så der er altså en 
god, pragmatisk grund til at have en ordentlig 
aftale,” siger Lars Kiertzner. 

Større effektivitet
Celina Bach-Møller er rådgivningschef i Med-
lems- og Forretningscentret i FSR –  
danske revisorer, og ifølge hende er det  
kendetegnende, at specielt SMV-revisorerne 
vånder sig under de mange lovændringer og 
krav, der er på revisionsområdet i disse år. 
“Det går stærkt, og specielt de små og mellem-
store revisionsvirksomheder har store udfor-
dringer med at holde sig opdateret rent fagligt. 
Det er en særlig udfordring for dem, fordi de 
skal vide noget om alt. De store revisionshuse 
har specialister på de enkelte områder, men 

sådan er virkeligheden ikke i de mindre revisi-
onsvirksomheder,” siger hun. Rådgivningsche-
fen oplever en stigende efterspørgsel efter de 
værktøjer og standarder, som FSR – danske 
revisorer udvikler, og som medlemmerne kan 
købe adgang til. “Flere og flere revisorer erken-
der, at de ikke kan følge med på egen hånd, og 
ved at bruge vores værktøjer ved de, at deres 
værktøjskasse er opdateret i forhold til myndig-
hedskravene og vores egne professionskrav, og 
det sikrer, at de kommer rigtigt i mål med opga-
verne,” fortæller hun. 

Ifølge Celina Bach-Møller er udbuddet af 
standarder og tilhørende efteruddannelses-
kurser konstant under udvikling. Og FSR – 
danske revisorer gør meget for at følge med 
og levere det, som kunderne efterspørger. “Vi 
arbejder konstant på at udbygge og forbedre 
vores værktøjer, så det bliver så nemt tilgæn-
geligt for revisorerne som muligt. Og i dag er 
der heldigvis mange veje at gå. Der er web ba-
sed learning, og klassiske spørgsmål-/svar-ele-
menter på hjemmesiden er også noget af det, 
vi overvejer. Mange af revisors opgaver kan ef-
fektiviseres ved at bruge de rigtige hjælpemid-
ler, og det er en del af vores opgave at stille dem 
til rådighed,” siger hun. • 

Som i så mange andre af livets 
forhold er forebyggelse bedre 
end helbredelse, og det er ren 
forebyggelse at bruge standarderne.
Lars Kiertzner
chefkonsulent, FSR - danske revisorer 

Foto: Colourbox
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Der blæser nye vinde i revisorbranchen i disse år. Vi oplever øget regule-
ring og skærpede kvalitetskrav, og det medfører nye vilkår og ændrede 
arbejdsgange- og processer i de danske revisionsvirksomheder. Samtidig 
er kunderne blevet langt mere prisbevidste og udfordrer priserne på de 
traditionelle revisionsopgaver. Det kan mærkes, især nu hvor de skærpede 
branchekrav også medfører øgede omkostninger. 

De nye tider i branchen fordrer mere end nogensinde før relevante og konkur-
rencedygtige rådgivningsydelser. It-platformen er således blevet et endnu mere 
afgørende konkurrenceparameter, hvis revisionsvirksomhederne skal lykkes med 
at realisere vækstpotentialet og effektivere arbejdsprocesserne.

Magnus Informatik & Wolters Kluwer har de seneste år investeret massivt i 
vores it- og produktplatform, så vi både på kort og længere sigt kan understøtte 
revisorbranchens udvikling. Platformen giver markante effektiviseringsgevin-
ster og muliggør en særdeles effektiv leverance af nye rådgivningsydelser til 
kunderne. 

Magnus’ it- og produktplatform er en investering i en fremtidssikret løsning, der 
understøtter hele forretningen og ikke blot de traditionelle arbejdsprocesser 
inden for regnskab og revision.

www.magnus.dk

Du kan opleve de mange nyheder og for-
retningsmuligheder i Magnus Platformen 
ved at booke et møde, med en af vores 
revisoruddannede konsulenter på mail 
salg@magnus.dk eller på tlf.: 33 96 01 36.

En fremtidssikret løsning! 
Der understøtter HELE forretningen
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VED JAN BRØDSGAARD  
& ROBERT FOSBO
FSR – danske revisorer 

Køb af egne aktier
 

Indregning af  
udviklingsprojekter

Ekstraordinært udbytte 
– mellembalancer 

Klassifikation af  
et andelsbevis

I forbindelse med generations-
skifte ønsker et aktieselskab at 
erhverve egne aktier. Selskabs-
kapitalen er 500.000 kroner. Den 
30. juni 2014 er der cirka 600.000 
kroner i frie reserver, hvoraf 
cirka 200.000 kroner er optjent 
i indeværende regnskabsår. Kan 
de frie reserver optjent i indevæ-
rende regnskabsår anvendes til 
købet af egne aktier? 

Hvis de frie reserver først er op-
stået efter balancedagen, kan de 
ikke anvendes til erhvervelse af 
egne aktier. Det er kun selska-
bets frie reserver, som fremgår  
af den seneste årsrapport, der 
kan anvendes. I tilfælde hvor de 
frie reserver er reduceret siden 
balancedagen, er det kun de  
aktuelle – tilbageværende – frie 
reserver, der kan anvendes. Vær 
i øvrigt opmærksom på, at et 
selskab kun må erhverve egne 
aktier, hvis den registrerede sel-
skabskapital udgør mere end 
den lovpligtige minimums- 
kapital på 500.000 kroner.  
Da det ikke er tilfældet her,  
kan selskabet slet ikke erhverve 
egne aktier. Er den registrerede 
selskabskapital i stedet for ek-
sempel 750.000 kroner, kan  
selskabet maksimalt erhverve 
for nominelt 250.000 kroner, og 
kun hvis der er tilstrækkelige frie 
reserver. Se nærmere i selskabs-
lovens kapitel 12, herunder den 
centrale § 197, der blev  
ændret med virkning  
den 1. januar 2014. • 

Et selskab ejer en erhvervsan-
delslejlighed, hvorfra selskabet 
udøver sin erhvervsaktivitet. 
Hvorledes skal andelslejligheden 
klassificeres efter årsregnskabs-
loven? Er det et materielt eller im-
materielt aktiv, hvorpå der skal 
afskrives, eller er det et finansielt 
anlægsaktiv, der som hovedre-
gel skal måles til dagsværdi uden 
afskrivning?

Der er grundlæggende tale om, 
at selskabet ejer en brugsret til 
et lejemål i en andelsboligfor-
ening. Denne brugsret må anses 
for et immaterielt anlægsaktiv. I 
årsregnskabet skal brugsrettens 
værdi derfor måles til kostpris 
jævnfør ÅRL § 40 og kan ikke op-
skrives, jævnfør ÅRL § 41, stk. 1. 
Brugsretten må anses for at have 
en begrænset brugstid – maksi-
malt svarende til ejendommens 
brugstid – og skal derfor afskri-
ves. En forventet restværdi indgår 
ikke i afskrivningsgrundlaget. Af-
skrivningsperioden for immate-
rielle anlægsaktiver må ikke over-
stige 20 år, jævnfør ÅRL § 43. Hvis 
afskrivningsperioden overstiger 
fem år, skal det oplyses og be-
grundes i beskrivelsen af anvendt 
regnskabspraksis, jævnfør ÅRL § 
53, stk. 2. Jeg kan oplyse, at vi har 
været i dialog med Erhvervssty-
relsen, som er enige i, at brugs-
retten (andelsbeviset) må anses 
som et immaterielt anlægsaktiv, 
hvorpå der skal afskrives. • 

En kunde i regnskabsklasse B har i 
2013/14 udviklet et spil til pc-mar-
kedet. Efter selskabets balancedag 
30. juni 2014 er spillet nu næsten 
færdigudviklet, og ledelsen har 
store forventninger til den fremti-
dige indtjening. Er der særlige for-
hold, jeg skal være opmærksom på 
ved aktivering af udviklingsom-
kostningerne for 2013/14?

For at kunne indregne udvik-
lingsprojektet som et aktiv i 
balancen skal virksomheden 
kunne demonstrere en sammen-
hæng mellem afholdte omkost-
ninger og forventet fremtidig 
indtjening. Virksomheden skal 
dokumentere:
-  Teknisk mulighed for at færdig-

gøre projektet
-  Hensigt om at færdiggøre og an-

vende eller sælge projektet
-  Evnen til at anvende eller sælge 

det endelige produkt
-  En plan for, hvordan fremtidige 

økonomiske fordele udnyttes, 
for eksempel ved at at doku-
mentere at der er et marked for 
produktet

-  Tilstrækkelige ressourcer, her-
under finansielle ressourcer, til 
at færdiggøre projektet

-  Evnen til at opgøre kostprisen 
pålideligt, hvilket blandt andet 
fordrer, at virksomheden har 
pålidelige systemer til registre-
ring af medgåede timer til ud-
vikling af projektet.

Du kan læse mere om immate-
rielle anlægsaktiver, herunder 
udviklingsprojekter i Regnskabs-
vejledningen for klasse B- og 
C-virksomheder, afsnit 14. • 

Jeg er revisor for et anpartssel-
skab, der ønsker at udlodde eks-
traordinært udbytte. I selskabets 
seneste årsrapport var egenkapi-
talen negativ. Selskabets salg af 
en ejendom efter regnskabsårets 
udløb resulterede i en gevinst på 
næsten 2,5 millioner kroner, så 
egenkapitalen blev positiv. De 
frie reserver udgjorde den 30. 
juni cirka 1 million kroner. Kan 
selskabet udlodde disse frie re-
server som ekstraordinært ud-
bytte den 1. september?

Ja, som udgangspunkt kan sel-
skabet godt udlodde optjent 
overskud og frie reserver, der er 
opstået eller blevet frigjort efter 
balancedagen. Det forudsætter 
naturligvis, at beløbet ikke alle-
rede er udloddet, forbrugt eller 
bundet. Ledelsen har altid an-
svaret for, at udbyttet er forsvar-
ligt og skal sikre, at udlodningen 
hverken er til skade for selskabet 
eller selskabets kreditorer. Hvis 
selskabet for nylig har aflagt års-
rapport, kan årsregnskabets ba-
lance i nogle tilfælde anvendes 
som tilstrækkeligt beslutnings-
grundlag. Men hvis beslutnin-
gen om ekstraordinært udbytte 
træffes senere end seks måneder 
efter balancedagen i selskabets 
senest aflagte årsrapport, skal le-
delsen udarbejde en mellemba-
lance, der viser, at der er tilstræk-
kelige midler til udlodningen. 
De nærmere regler fremgår af 
selskabslovens §§ 182-183. • 

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

IT Revisor er et effektivt og integreret totalsystem, der understøttes af et 
omfattende revisorfagligt indhold. Udviklet af revisorer til revisorer og skabt 
på grundlag af mange års erfaringer. Derfor er processerne indrettet så de 
effektivt løser alle revisors opgaver i ét komplet system, hvor alt vedligeholdes 
efter de nyeste standarder og lovkrav.

 

IT Revisor i skyen
Med RegnskabSky kan du vælge mellem 6 IT Revisor pakker: Bogføring, 
Budget, Kvalitet, Regnskab, Standard og Professionel med tilhørende relevant 
fagligt indhold. 

ReviSky og RegnskabSky er cloudbaserede løsninger. Alle programmer og data 
ligger i et hostingcenter, som du med internetadgang kan tilgå fra kontoret, 
dine kunder, hjemmefra eller hvor som helst. Alle løsninger er suppleret med 
MS Office, Exchange med Outlook, backup og naturligvis den nødvendige  
sikkerhed, opdateringer og licenser – til en fast pris pr. bruger.

Revisors komplette skrivebord i skyen 
ReviSky indeholder alle de værktøjer en revisorvirksomhed har brug for:  
IT Revisor Professionel med fagligt indhold, Karnov Skat & Regnskab og  
Erklæringsvælger, Magnus:Skat Professionel, Regnskabsordbog m.v. 

Indhold i IT Revisor:
• Kvalitetsstyring
• Regnskabsproduktion
• Klientbogføring
• Time-/sag regnskab og 
    egen administration
• Budgetsimulering
• Integration til andre 
    programmer
• Faglige værktøjer
• Faglige standarder

   - den totale revisorløsning 

Cloud_annonce_Signatur.indd   1 06-08-2014   10:11:43



REVISORER 
FOR FOLKET
Rigsrevisionen har til huse i en af de mere anonyme bygninger i den ende  
af Store Kongensgade, der ligger tættest på Kongens Nytorv i København.  
De bor dermed kun et stenkast fra de institutioner, som de er sat i verden  
for at holde et vågent øje med – ministerierne. 
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Tekst/ Anne Marx Lorenzen, journalist  
FSR – danske revisorer 
Foto/ Lior Zilberstein + Colourbox

Hos Rigsrevisionen står man for at revidere 
blandt andet statens regnskaber, som de en-
kelte ministerier er ansvarlige for. Her er der 
meget andet end blot kroner og ører i kikker-
ten, når ministeriernes brug af folkets skat-
tekroner skal kigges efter i sømmene. “Vores 
revision er primært rettet mod ministerierne, 
og det er ministeren, der skal komme med en 
redegørelse for, hvilke initiativer der skal sættes 
i gang i forlængelse af vore anbefalinger og kri-
tikpunkter,” forklarer afdelingschef for større 
driftsområder, Lone Glahn.

Beretningerne behandles altid af Statsrevi-
sorerne, der er et politisk udvalg udpeget af 
Folketinget. De matcher den partimæssige 
tyngde, og de kan som de eneste bede Rigs-
revisionen om at tage initiativ til en under-
søgelse. “Forvaltningsrevision adskiller sig 
på rigtig mange områder fra den almindelige 
finansielle revision. Ud over at vi i Rigsrevisi-
onen selv vælger, hvad vi skal revidere så kan 
Statsrevisorerne som de eneste bede os om 
en undersøgelse,” fortæller Lone Glahn. Om-
kring en fjerdedel af de undersøgelser, som 
Rigsrevisionen gennemfører, sættes i søen af 
Statsrevisorerne, der kan sætte fokus på alt 
lige fra det rent økonomiske til effektiviteten 
og ministeriernes forretningsgange. “De bad 
os fornylig om at gå ind i sagen om tilskud til 
anskaffelse af solceller. Der var en diskussion, 
om det var blevet for dyrt, og hvem der havde 
ansvaret for det. Statsrevisorerne kommer ty-
pisk med anmodninger, hvor de har en viden 

om, at noget ikke kører, som det skal,” siger 
Lone Glahn.

Men ifølge kontorchef Henrik Berg Rasmusen 
fra afdelingen, som har borgere og borger-
nære ydelser som tema, er det både større og 
mindre sager, der havner på skrivebordene i 
Rigsrevisionen. “De har for eksempel bedt os 
om at se på den meget aktuelle sag, hvor det er 
et spørgsmål om, hvorvidt nogle læger har brugt 
forskningsmidlerne til andre formål. Så er der 
for eksempel også en sag som DSB’s regnskaber, 
hvor vi skal mange år tilbage for at se på udvik-
lingen i blandt andet økonomi,” siger han.

Værdi for pengene
Der er flere ting, der adskiller forvaltnings-
revisionen fra den finansielle revision. Ifølge 
Lone Glahn er forvaltningsrevision meget an-
derledes end finansiel revision, hvor man har 
et objekt, som typisk er regnskabet, og nogle 
meget konkrete regler for, hvordan man skal 
gå frem. “I forvaltningsrevisionen er der ikke 
noget fastlagt objekt. Det kan eksempelvis være, 
om rejseafregningen i et ministerium er forval-
tet godt, eller om straffesagskæden er effektiv. 
Kriterierne er også meget forskellige og afhæn-
ger af det, vi undersøger. Når vi starter en un-
dersøgelse, har vi derfor ikke faste kriterier for, 
hvad vi undersøger. Kriterierne fastsættes fra 
undersøgelse til undersøgelse. Derfor er de folk, 
der laver forvaltningsrevision, ofte uddannede 
inden for samfundsvidenskaberne,” forklarer 
Lone Glahn.

Til hver undersøgelse udformes de revisions-
kriterier, som revisionsbeviset baseres på. 
Nogle gange anvendes lovgivningen, men 
ifølge Lone Glahn er det ikke altid tilstræk-
keligt, hvis man også skal se på, hvorvidt for-
valtningsobjektet er både produktivt, effek-
tivt og sparsommeligt. “Så er det nogle andre 
kriterier, vi skal bruge, og de afhænger helt af 
emnet. Og det, vi så gør, er at prøve at etablere 
nogle kriterier, der for eksempel baserer sig på 
forskning eller på benchmarking” forklarer 
Lone Glahn.

Da undersøgelserne kan have meget forskel-
lige udformninger, er det vigtigt for Rigsre-
visionen at være i kontakt med forskellige 
typer af foreninger og organisationer. “Vi 
har undersøgelser, der er mere fokuseret på 
at forstå kernen i et specifikt problem, og i den 
forbindelse har vi også meget dialog med for-
skellige interesseorganisationer. Vi har mange 
grene ud i samfundet. Også for at være sikre 

på, at det er det væsentlige, vi har fat på. Og det 
er også en stor del af vores proces, når vi ud-
vikler vores kriterier,” forklarer Henrik Berg 
Rasmussen.

Oftest ser Rigsrevisionen med forvaltnings-
revisionen på forretningsgangenge i de for-
skellige ministerier, men er i højere grad 
også begyndt at se på resultatet af ministeri-
ernes output. 

“Hvis resultaterne er dårlige, er det også noget, 
der kan få os til at interessere os for et område. 
Og det er en generel tendens, at man i højere 
grad er begyndt at fokusere på resultaterne. 
Offentlige virksomheder har ikke på samme 
måde som private en bundlinje, så her er der 
andre krav, der er interessante at følge op på,” 
forklarer Henrik Berg Rasmussen.

Den reviderede part inddrages
Derfor er det ifølge Rigsrevisionen også vig-
tigt at inddrage den reviderede part i udform-
ningen af kriterier, da det kan være en meget 

Vi er uafhængige i valg af metoder, 
hvilke områder vi prioriterer, 
og hvordan vi tilrettelægger 
undersøgelserne – det står i loven, 
og derudover har vi ikke noget 
økonomisk forhold til dem,  
som vi reviderer.
Henrik Berg Rasmussen
Kontorchef i Rigsrevisionen 

Forvaltningsrevision adskiller sig 
på rigtig mange områder fra den 
almindelige finansielle revision. 
Udover at Rigsrevisionen selv 
vælger, hvad vi skal revidere,  
så kan Statsrevisorerne som de 
eneste bede os om en undersøgelse.
Lone Glahn
Afdelingschef i Rigsrevisionen 

FAKTABOKS 

Den offentlige revision har til formål at:

•    Understøtte den parlamentariske  
kontrol med offentlige midler.

•    Styrke offentlighedens indsigt  
med forvaltningen ved at sikre  
uafhængighed, objektiv og  
troværdig information.

•    Sikre ansvarlighed i forvaltningen  
og fremme forbedringer ved at  
tilvejebringe ny indsigt og  
velunderbyggede anbefalinger.
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kompliceret proces at vægte de vigtigste kri-
terier, hvis man eksempelvis har fem vidt 
forskellige. “Hvad er så det vigtigste af dem? 
Kan man fejle på fire og være rigtig god på et 
af dem og stadigvæk gøre det godt nok eksem-
pelvis. Det er en vurderingssag. Derfor disku-
terer vi det også med dem, vi reviderer, og vi 
viser dem, hvad vi har undersøgt og beder om 
kommentarer til det ad flere gange i vores un-
dersøgelse. Ikke så man kan tale os fra even-
tuelle kritiske vurderinger, men fordi vi gerne 
vil være lydhøre og også for at fjerne eventu-
elle fejl. Vi sidder jo ikke med detaljeret in-
formation om området til hverdag,” forklarer 
Lone Glahn.

Rigsrevisionen kommer som udgangspunkt 
ikke med meget specifikke anbefalinger, når 
de har lavet en undersøgelse: “Nu går vi ikke 
ind og overtager forvaltningen af det, vi un-
dersøger, men har vi nogle erfaringer, så giver 
vi dem gerne videre, og de kan jo komme fra 
internationale undersøgelser eller fra det store 
netværk af rigsrevisioner rundt om i verden,” 
fortæller Lone Glahn 

Den vigtige uafhængighed
På trods af at den part, der står for at blive 

revideret, bliver inddraget i udformningen 
af kriterier, bevarer Rigsrevisionen sin uaf-
hængighed. “Vi er uafhængige i valg af me-
toder, hvilke områder vi prioriterer, og hvor-
dan vi tilrettelægger undersøgelserne – det 
står i loven, og derudover har vi ikke noget 
økonomisk forhold til dem, som vi reviderer. 
Hvis en godkendt revisor reviderer en virk-
somhed, betaler virksomheden for det. Hos 
os er det Folketinget, der giver os bevillingen, 
og Statsrevisorerne kan bede os om at lave 
bestemte undersøgelser, men ellers er vi en 
uafhængig institution, som selv tager det op, 
vi finder væsentligt,” forklarer Henrik Berg 
Rasmussen. 

Rigsrevisionen har samtidig mulighed for 
at se på tværs af de statslige institutioner, 
da de ikke som i den private revision under-
skriver en fortrolighedsklausul. “Vi har også 
fortrolighed over for dem, som vi reviderer, 
men vi har muligheden for at gå på tværs af 
myndigheder og se på tingene mere over-
ordnet. Vi kan eksempelvis se på elementer 
inden for sygehusvæsnet i alle fem regioner. 
Det er helt særligt, at vi kan se på god praksis 
på tværs af myndigheder, og det benytter vi 
os også af,” fortæller Henrik Berg Rasmussen. 

FAKTABOKS 

Ifølge rigsrevisorlovens § 3 har  
rigsrevisionens opgave tre aspekter:

Finansiel revision: 
Revisor efterprøver, om regnskabet  
er rigtigt – det vil sige uden væsentlige 
fejl og mangler.

Juridisk-kritisk revision: 
Revisor efterprøver, om de dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggel-
sen, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrif-
ter samt med indgåede aftaler og  
sædvanlig praksis.

Forvaltningsrevision: 
Revisor vurderer, om der er taget skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af de virksomheder, 
der er omfattet af regnskabet.

Foto: Colourbox
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Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Besøg faktakurser.dk og se hele vores kursusudbud
Eller ring på tlf. 7010 7019

“Fakta Kurser er p.t. de bedste kursusudbydere.”

“De har de bedste kurser. De har de bedste undervisere. 
De har de bedste lokaliteter. Og så har de de skarpeste priser.” 

“Underviserne er passionerede omkring det, de gør, og de er 
supergode til at formidle stoffet knivskarpt.” 

Mette Quottrup, registreret revisor, MQ Revision

Alene det, at der er en mulighed  
for, at man kan blive udsat for  
en undersøgelse og man ved,  
at vi nogle gange stikker hovedet 
indenfor, dét er med til at holde 
niveauet af transparens og 
ansvarlighed oppe.
Henrik Berg Rasmussen
Kontorchef i Rigsrevisionen 

Rigsrevisionen beslutter hvert år, hvilke for-
valtningsrevisioner der skal udføres. For de 
statslige institutioner er forvaltningsrevisio-
nen derfor ikke en årligt tilbagevendende be-
givenhed ligesom den finansielle revision. Og 
det bekymrer heller ikke Lone Glahn.

“Vi kan se, at vi er rigtig meget inde at revi-
dere de steder, hvor der er store problemer, 
og hvor den økonomiske væsentlighed er høj. 
Modsat de steder, hvor der ikke er så mange 

kroner og ører, og hvor der ikke er de store 
problemer”, forklarer hun.

Offentlighedens vagthund
Lone Glahn fortæller, at Rigsrevisionen år-
ligt beslutter, hvilke undersøgelser der skal 
tages initiativ til. Dette sker på baggrund 
af en række risikoanalyser af hvert mini-
sterområde. Her undersøger Rigsrevisio-
nen, hvad der er økonomisk relevant, hvad 
der diskuteres i offentligheden, og hvilke 
steder der har været ændringer eller fusio-
ner. “Og så er der nogle områder, der altid 
er mere risikofyldte end andre. Eksempelvis 
områder hvor flere myndigheder skal arbejde 
sammen, og så er store investeringsprojekter 
traditionelt et risikofyldt område,” forklarer 
Lone Glahn.

Lone Glahn og Henrik Berg Rasmussen er 
enige om, at Rigsrevisionens arbejde som 
offentlighedens vagthund er vigtigt for det 
danske samfund. “Alene det, at der er en mu-
lighed for, at man kan blive udsat for en un-
dersøgelse og man ved, at vi nogle gange stik-
ker hovedet indenfor, dét er med til at holde 
niveauet af transparens og ansvarlighed 
oppe. Processen stopper ikke, når rapporten 

er skrevet. Vi følger den til dørs og ser på, om 
der kommer de forbedringer, som vi peger på. 
Vi har et mål om, at 90 procent af vores anbefa-
linger og kritikpunkter skal være på plads efter 
tre år, og det rapporterer vi om i vores årsrap-
port” forklarer Henrik Berg Rasmussen. • 



/  BREVKASSEB

ellers kunne transformere deres virksomhed 
fra good to great.  
 
Men hvor blev de store drømme af? De 
drømme, som fyldte hele hovedet som ung 
nystartet selvstændig revisor? 
Lederen eller ejeren sætter dagsordenen 100 
procent. Du kan ikke skabe et mindset hos 
dine ansatte, hvis du som indehaver ikke 
selv lever det og træner dine omgivelser i 
det hver dag. Så med andre ord, du får, hvad 
du selv fokuserer på. Eller sagt på en anden 
måde af bestseller Jim Collins: The greatest 
enemy of great is good. Middelmådigheden 
har sneget sig ind og får virksomheden til at 
stagnere. 
 
Er du blevet ramt af BMW-syndromet, enten 
som selvstændig, som leder eller som ansat?  
Har du det okay, men heller ikke mere? Sy-
nes du ikke, at det er lige så spændende at 
være dig, som det var før i tiden? Mangler du 
dynamik og udvikling i hverdagen og kom-
mer kunderne ikke til mere, som de gjorde 
før i tiden? Er du med andre ord gået lidt i 
stå og synes, at det er lidt flovt, da du jo ikke 
er typen, der går i stå? 
 
De erhvervsledere, som har skabt ekstraordi-
nære resultater, har alle én ting til fælles. Når 
de har lagt hovedet på puden om aftenen, 
har de villet skabe noget dagen efter. Noge, 
som var en smule større, end hvad de skabte 
i dag. Denne kraft og vilje er grundstammen i 

al udvikling. Er denne kraft lige stor altid, og 
brænder der altid en stærk selvskabt ild inde 
i maven på en Lars Larsen, Bill Gates eller 
Mærsk McKinney Møller? Med statsgaranti 
ikke. De har også op- og nedture! 

 
Fakta er, at ingen bygger en virksomhed uden 
at besidde et særligt drive. Og det skal du have 
genskabt kontakten til, hvis du er blevet ramt 
af BMW-syndromet. Dit drive er kernen i al 
udvikling og giver dig lysten til at ville mere, 
vide mere og gøre mere. Og når du vil mere, 
så vil dine medarbejdere også mere, og de til-
trækker nye kræfter, som også vil mere, og ul-
timativt får du skabt et helt team af folk, som 
alle vil mere. Og dette tiltrækker nye kunder 
og spændende projekter. For alle vil gerne 
være sammen med mennesker, som vil mere. 
Og på denne måde akkumuleres dine resulta-
ter, dine ambitioner og din succes. • 

De unge, nye revisorer er vigtige 
elementer på et kontor, og de vil 
altid kunne bidrage med noget 
positivt, hvis de bare bliver spillet 
gode og bliver trænet rigtigt. 
Michael Hansen
Mindset Trainer 

The Greatest Enemy of Great  
– is Good! 
Citat: Jim Collins  
– forfatter til bestselleren “From Good to Great”  

 
Tekst/ Michael Hansen, Mindset Trainer  
og indehaver af bymichaelhansen

 
Men hvad har det med revisorfaget at gøre? 
BMW-syndromet indtræder typisk, når revi-
sorkontoret har nået 8-12 ansatte og sikrer 
ejeren et pænt løbende, økonomisk afkast. 
Ejeren, i dette tilfælde dig, som er solo inde-
haver eller partner, har kæmpet for at nå til, 
hvor du nu er og føler, at du for første gang 
skal høste lidt af frugterne, som du har sået 
igennem de sidste mange år.  
 

Men er der noget i vejen med det? 
Mange ejerledere har potentiale til meget 
mere. Men de gør det ikke, for de er i selv-
tilfredshedens navn faldet af på den. De har 
negligeret deres indre mavefornemmelse for, 
at de altid har villet noget mere end de fleste 
andre. De har overset at fylde benzin på de-
res indre motor og dermed visner drivet, der 

Er du kørt fast  
i din BMW?
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Læserbrevkasseredaktør Michael Hansen laver skræddersyede udviklingsprocesser af men-
neskelig adfærd, målrettede ledere, teams og virksomheder. Han har specialiseret sig i den 

ledelsesmodel, som partnerstyrede grupper befinder sig i. Michael har årelang erfaring med 
revisorbranchen og flere gange haft indlæg på FSR – danske revisorers årsmøder.

REVISOR-BREVKASSE

Skriv ind og få en pro fessionel vinkel 
på et ikke-fagligt problem. Det kun-
ne være udfordringer med en kunde 
eller medarbejder, eller feedback på, 
hvordan du bedst sammensætter et 
godt team og bevarer motivation og 
gejst. Det kunne være spørgsmål om, 
hvordan man på et revisionskontor 
får skabt nogle klare og positive mål, 
som alle vil arbejde henimod hver 
dag. Du bestemmer selv, om du øn-
sker at være anonym. 

Skriv på  
mh@bymichaelhansen.com

FEM NØGLEPUNKTER TIL AT GENSTARTE DIT DRIVE:

-   Indsigten og anderkendelsen af, at løsningen ligger i dig, og kun dig. Gransk dig selv.  
Har du mere i tanken? Vil du skabe noget stort? Hvad brænder du for?

-   Tænd det lange lys. Daglig drift er vigtig, men du skal turde investere ressourcer, tid og 
energi på at skabe noget større ude i fremtiden. Tænk stort. Opstil et drømmescenarie 
og langsigtede mål, der er svære at nå, men som du brænder for, og som du vil være 
stolt over at have opnået, den dag du kigger tilbage og gør status over dit fodaftryk her 
på jorden. Og husk en investering er ensbetydende med, at du bruger penge og tid, 
som vil give dig din investering tilbage mange gange. Det kan betale sig!

-   Gør det gerne med en sparringspartner, som kan stille de svære spørgsmål, som du 
ikke selv får stillet, da de måske gør lidt ondt. Få åbnet op og sat motoren i gang igen. 
Husk, dit drive kommer fra en trang til at skabe og udvikle. 

-   Mennesker søger kognitivt efter at skabe balance. Derfor er det sådan, at når du sætter 
et ambitiøst mål, skaber du en kognitiv ubalance, som du automatisk vil prøve at kom-
me til livs ved at gøre ting, der indfrier dit mål. Det skaber brændstoffet til udvikling.

-   Hvorfor blive ved? Tænk på succesfulde erhvervsfolk, lige fra en Mærsk McKinney i  
Danmark til Ingvar Kamprad, Bill Gates, Richard Branson og Warren Buffett. Stoppede de 
op, da de fik muligheden for at købe en luksusbil? Hvorfor er du stoppet eller gået i stå?

Hvis du mener, du skylder dig selv at opnå lidt mere her i livet, så tænd dit indre drive.

…it´s all about your mindset! 
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SkatteGuiden – Effektiv skatterådgivning
SkatteGuiden er det nye praktiske værktøj til dig, der rådgiver inden for skat. Og systemet kan integreres 
med allerede eksisterende revisionsprogrammer og -løsninger. 

I SkatteGuiden finder du et grundmodul inden for personskat samt specialmoduler inden for bl.a. 
selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber, pension og meget mere. 

Systemet er et effektivt beslutningsstøttesystem, der via en udførlig spørgeguide guider dig sikkert frem til 
svaret på en konkret opgave. Og du får ligeledes dokumentation for den konklusion, du når frem til.    

SkatteGuiden leveres i samarbejde med landets førende skatteeksperter under ledelse af 
Ole Aagesen, Taxpartner i Revitax og lektor i skatteret på CBS. Du finder SkatteGuiden på  
Karnov Skat & Regnskab under emnet Skat. 

Ring og hør, hvordan du kommer i gang på tlf. 33 74 07 00.

Lad os effektivisere din skatte    rådgivning

Ole Aagesen
Taxpartner i Revitax og lektor i skatteret på CBS.

Stå stærkere i din
 skatterådgivning

Ring på tlf. 
33 74 07 00

Spørg_eksperten-Skatteguiden_v2.indd   3 29/08/14   14:29

Rådgiver du om skat? – Så spørg eksperten!
Rådgiver du om indkomstskat, person- og selskabsskat, generationsskifte, omstrukturering, 
virksomhedsformer eller i en konkret sag med SKAT?

Så kender du sikkert også til de tvivlsspørgsmål, der kan opstå, når du rådgiver i skattesager,  
og som kan være til hinder for effektiv rådgivning af dine klienter.

Med tjenesten ”Spørg eksperten” fra Karnov Group har du nu landets førende skatteeksperter  
lige ved hånden. 

Her kan du stille spørgsmål om skat direkte til skatteeksperterne Torben Bagge og Morten 
Breum-Leer fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Og du får svar via mail eller telefon 
inden for tre arbejdsdage.

Prøv gratis frem til 30. november 2014. Ring til os og hør nærmere på tlf. 33 74 07 00.

Karnov Group Denmark A/S
Sankt Petri Passage 5, 1165 København K
Telefon: 33 74 07 00
post.dk@karnovgroup.com

Lad os effektivisere din skatte    rådgivning
Torben Bagge

Advokat, partner og leder af afdeling for skatteproces.

Morten 
Breum-Leer
Advokat og partner.
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På jagt efter bedre resultater? Så start med at kigge indad. Sportsfolk 
har gjort det længe. Men nu begynder danske ledere også at få øjnene 
op for mentaltræning og mindfulness som effektive værktøjer til mere 
overblik og overskud. 

AMBITIØSE  
LEDERE KAN  
LÆRE MEGET  
AF TOPATLETER

 
Tekst/ Heidi Fjelsted, redaktør,  
Mannaz Nyhedsservices 
Foto/ Colourbox

Er du på jagt efter bedre resultater? Vil du 
gerne have mere overblik og overskud? Skal 
din afdeling performe bedre? Så stop med at 
kigge udad, og start med at kigge indad. 

Underviser, Jørgen Svenstrup, er en mand, 
der ikke viger tilbage for at sætte tingene lidt 
på spidsen for at få en vigtig pointe frem. "En 
pilot har pligt til at holde sit psykiske og fysiske 
helbred i sund balance, før han sætter sig ind i 
et fly. Men en leder kan møde på arbejdet træt, 

stresset og kort for hovedet, og det accepterer vi 
alle sammen – til trods for at uovervejede be-
slutninger også her kan have store omkostnin-
ger og for eksempel koste arbejdspladser.”
 
Ledere kan lære af topatleter
Heldigvis er danske ledere, ifølge Jørgen Sven-
strup, begyndt at få øjnene op for, at det at 
være i mental balance samt at mentaltræne 
er værdifulde værktøjer, som giver mere over-
skud og dermed bedre overblik. Forskning 
på området viser da også imponerende resul-
tater. Jørgen Svenstrup kalder dem ligefrem 
bemærkelsesværdige. Og metoderne er noget, 
som sportsverdenen har brugt med stor suc-
ces i årevis. Jørgen Svenstrup tilføjer: “Selvføl-
gelig betyder det også noget for en leders resul-

tater, at vedkommende har fokus på at være 
i balance og i mental topform. Alligevel har 
mange ledere deres fokus rettet mere udad end 
indad, og dermed får lederen ikke optimeret sit 
eget potentiale”.

L /  LEDELSE

Heidi Fjeldsted
Redaktør Mannaz Nyhedsservice

Mentaltræning optimerer lederens 
præstationer og fører til mere 
velovervejede beslutninger.
Jørgen Svenstrup
Certificeret ICI Master Coach 

LEDELSE 
Ambitiøse ledere kan lære meget af topatleter

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

S. 20 /   SIGNATUR #3



To afgørende kompetencer for en leder
Hvad betyder det at være i balance? Og i men-
tal topform? For Jørgen Svenstrup handler det 
om at være i stand til at mestre to grundlæg-
gende kompetencer, som er helt afgørende 
for ens lederskab såvel som evne til at skabe 
resultater. “Den første kompetence på lede-
rens ønskeseddel bør være en generelt øget be-
vidsthed om egen indre tilstand. Uden denne 
bevidsthed kan du nemlig ikke træffe bevidste 
valg. Og du kommer i stedet ofte til at agere 
følelsesmæssigt eller vanemæssigt”, forklarer 

OM JØRGEN SVENSTRUP 

Jørgen Svenstrup er underviser hos Mannaz og er internationalt certificeret ICI Master 
Coach samt mentaltræner. Han er dybt optaget af at udvikle og facilitere den personlige 
læringsproces, der er en forudsætning for at støtte andre i deres udvikling uden at stå i 
vejen selv. Resultatet er en unik læringsproces (PITAL), der blandt andet sikrer, at læring og 
igangsatte positive forandringer bliver forankret direkte i den enkeltes adfærd og identi-
tet, og dermed langtidsholdbare. Jørgen Svenstrup sidder i bestyrelsen for ”Dansk selskab 
for klinisk telemedicin” og er med til at designe fremtidens sundhedsvæsen, hvor mental-
træning har en central placering. 

Coach og mentaltræner Jørgen Svenstrup mener, at 
mange ledere kan lære af topatleters evne til at udøve 
selvindsigt og selvkontrol.

Foto: Colourbox

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

   SIGNATUR #3   / S. 21   LEDELSE 
Ambitiøse ledere kan lære meget af topatleter



Jørgen Svenstrup. Den anden kompetence, 
som en leder bør mestre, er selvkontrol. Jørgen 
Svenstrup uddyber: "En leder bør have en indre 
kontrol, så der ikke impulsstyres. Selvkontrollen 
må endelig ikke forveksles med en ydre kontrol, 
men skal forstås som en indre balance, der fører 
til velovervejede beslutninger og handlinger". 
Kombinationen af øget bevidsthed om egen 
indre tilstand samt indre kontrol er, ifølge Jør-
gen Svenstrup, en stærk cocktail for en leder 
og skaber forudsætningen for at kunne sætte 
ALLE andre ledelsesværktøjer i spil. 

Snigløbet af hverdagen
Hverdagen for lederne er ofte travl. Der er ikke 
oceaner af tid, og lederne ved godt, at de burde 
lytte mere, være mere strukturerede eller no-
get helt tredje, men så kommer hverdagen 
snigende og tager fokus. De gode intentioner 
forbliver intentioner. Derfor giver det ifølge 
Jørgen Svenstrup god mening at finde en me-
tode, som kan give det overskud og den indre 
balance i hverdagen, så du får realiseret dit po-
tentiale som leder, og så intentioner bliver til 
realiteter. Jørgen Svenstrup er ikke i tvivl om, at 
værktøjerne er mindfulness og mentaltræning. 
Helst i kombination. 

Efterlyses: Mental pause
Vi arbejder ikke længere som bønder i mar-
ken. Det er de fleste af os nok rimeligt til-
fredse med. Men med udfasningen af manu-
elt arbejde er den mentale pause desværre 
også blevet udfaset. Vores hjerner er på ar-
bejde hele tiden. Faktisk i så omfattende 
grad, at Jørgen Svenstrup jævnligt møder 
mennesker, som får dårlig samvittighed, hvis 
de sætter sig ned i bare fem minutter og la-
der tankerne flyve. “En mental pause giver 

hjernen et tiltrængt pusterum. Det lyder næsten 
for godt til at være sandt, at man ved at tage ‘en 
morfar’ bliver en bedre leder, men der er fak-
tisk noget om det. Arbejder man metodisk og 
målrettet med den mentale pause, kan den give 
meget mere båndbredde i lederskabet”.

Slap af – effektivt
Jørgen Svenstrup ved godt, at det lyder selv-
modsigende, når han taler om vigtigheden af 
at tage mentale pauser og samtidig taler om 
at bruge pauserne effektivt. Han uddyber:
“Er man meget stresset, handler det i første 
omgang om at få håndteret stresspåvirknin-
gen og finde en indre ro og balance. Men når 
man mestrer det, er det også oplagt at bruge 
den mentale pause til at arbejde med de ele-
menter i ens lederskab, man gerne vil være 
bedre til. Præcis som topatleterne gør det i 
forhold til deres præstationer”, forklarer han. 
Resultaterne af denne kombinationstræning 
– grebet rigtigt an – er imponerende. Jørgen 
Svenstrup forklarer, at metoden ligefrem er 
direkte personlighedsforandrende: “Man 
kan virkelig få rettet op på nogle handlemøn-
stre, som spænder ben i lederskabet”.   At ar-
bejde metodisk med præstationsfremmende 
værktøjer, såsom korte, mentale og proak-
tive pauser såvel som stresshåndtering, kræ-

Det lyder næsten for godt til at  
være sandt, at man ved at tage  
“en morfar” bliver en bedre leder, 
men der er faktisk noget om det. 
Arbejder man metodisk og målrettet 
med den mentale pause, kan den 
give meget mere båndbredde  
i lederskabet.
Jørgen Svenstrup
Certificeret ICI Master Coach 

ver en kickstart, men er ellers relativt nemt 
at arbejde med, når den gode teknik og vane 
er på plads.

Bivirkninger – du faktisk vil have
Desværre opdager mange ledere de mentale 
værktøjer som mindfulness og mentaltræ-
ning alt for sent. De kommer først, når moto-
ren er brændt sammen, og måleren viser akut 
stress. “Jeg ville ønske, at ledere tidligere fik øje 
på disse værktøjer. Ikke kun fordi mindfulness 
modvirker stress – men specielt fordi mental-
træning optimerer lederens præstationer og fø-
rer til mere velovervejede beslutninger”. 

Samtidig mener Jørgen Svenstrup, at den 
ekstra mentale båndbredde, som mind-
fulness og mentaltræning giver lederen, 
er med til at skabe det fundament, som er 
nødvendigt for at sætte alle andre værktø-
jer i spil på den mest optimale måde. Og så 
er der i øvrigt kæmpe positive bivirkninger 
i forhold til de to værktøjer. For det første 
skaber en leder i balance mere ro i organi-
sationen, så den performer bedre. For det 
andet påvirker værktøjerne også privatlivet 
positivt. Man fristes næsten til at sige: Hvad 
venter du på, leder? •

VIDSTE DU AT:  

I samarbejde med blandt andet Københavns Universitet forsker Jørgen Svenstrup i, 
hvordan mentaltræning kan modvirke depression og skabe selvhjælp til positivitet. 
Kendte sportsfolk, såsom tennisspiller Rafael Nadal og svømmer Michael Phelps  
bruger mentaltræning.
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Mindfulness er et koncept, der oprindeligt stammer fra buddhismen.  
Det har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og  
behandling af stress. Mindfulness fokuserer blandt andet på nærvær 
(Kilde: WIKI)

Forskning viser, at mindfulness blandt andet øger koncentrationen 
 og giver bedre evne til at håndtere svære situationer og følelser  
(Kilde: Richard Davidson, University of Wisconsin)

Det Danske Forsvar i øjeblikket tester mindfulness som modvægt  
til den stresspåvirkning, udsendte soldater udsættes for. 
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CaseWares regnskabsbygger øger effektiviteten 

Hvordan vil du 
helst fra A til B?

FSR – danske revisorer har købt rettighederne til at forhandle CaseWare 
i Danmark. Det har vi gjort for at forene det bedste fra to verdener:
Den internationalt anerkendte IT-platform CaseWare og den høje 
faglighed, som foreningen er garant for. CaseWares regnskabsbygger er 
et unikt værktøj – både for virksomheder og revisorer. Oplev hvordan 
effektiviteten kan løftes. Book et møde i dag.

Må vi vise dig, hvad vi mener?

Book et møde på www.fsr.dk/cw eller ring på 70 22 13 50

1141700_Caseware_ann_SIGNATUR_biltema_TRYK.indd   1 18/08/14   12.22



 
Tekst / Lone Schrøder Jeppesen, 
freelancejournalist

Danske ejerledere og deres revisorer får nu 
adgang til helt ny viden om, hvordan virk-
somhederne gennemfører et succesfuldt 
ejerskifte og skaber vækst. Ejerledede virk-
somheder udgør næsten 80 procent af alle 
danske virksomheder. I dag er 16.000 ejerle-
dere over 65 år, og i løbet af de kommende 
ti år vil i alt 25.000 ejerledede virksomheder 
skifte ejer eller ejerkreds. Et nyt forsknings-
projekt ved Center for Ejerledede Virksom-
heder på CBS har fået en bevilling på 22,8 
millioner kroner fra Industriens Fond, og 
målet er at skabe et af verdens førende vi-
densmiljøer, hvor rådgivere, ejerledere og 
købere kan blive klædt på til et succesfuldt 
ejerskifte. “Vi får helt ny og unik viden om, 
hvordan virksomhederne skaber vækst via 
ejerskifte. På sigt kan alle revisionsfirmaer få 
adgang til resultater, data og værktøjer”, siger 
professor, ph.d. og institutleder Peter Møll-
gaard fra CBS.

Revisor er central rådgiver
To af landets store revisionsvirksomheder 
skal være med til at skabe viden og udvikle 
konkrete værktøjer. Center for Ejerledede 
Virksomheder har indledt projektsamar-
bejde med revisions- og rådgivningshusene 
PwC og BDO, der er specialiseret i mel-
lemstore og mindre virksomheder. De skal 
hjælpe med at indsamle viden om, hvilke 

overvejelser danske ejerledere har i forbin-
delse med et ejerskifte af deres virksomhed, 
og hvor godt forberedte de er. Og de skal 
indgå i kvalitetssikringen af datamaterialet. 
PwC har valgt at gå ind i samarbejdet for at 
sætte ejerskifte på agendaen. 

“Ejerskifte er en af de store udfordringer for 
ejerledere. Revisor er en helt central rådgiver, 
men der mangler viden på området. Vi vil 
gerne bidrage med, at revisor får et bredere 
billede af mulighederne og begrænsningerne. 
Og vi vil hjælpe ejerlederne på vej, for det er 
i stor udstrækning dem, der skaber arbejds-
pladserne i Danmark”, siger statsautoriseret 
revisor og partner i PwC, Nils Henrik Wege-
ner, der har speciale i strategisk forretnings-
udvikling herunder ejerskifte.

Konkrete værktøjer og uddannelse
Aktiviteterne i projektet er allerede startet. 
I alt skal 3.000 danske virksomheder med-
virke i en spørgeskemaundersøgelse, der 

skal afdække, hvor forberedt de er på ejer-
skifte, og hvilke behov de har for ejerskifte-
rådgivning. Virksomhederne får adgang til 
at benchmarke sig med andre i branchen, 
så de kan se, om virksomheden er forud el-
ler bagud med at planlægge ledelsesskiftet. 
2.500 ejerledere modtager en individuel 
rapport om deres ejerskiftesituation, og des-
uden får 500 ejerledere en individuel feed-
back fra CBS og revisorer på deres ejerskifte-
strategi. Med udgangspunkt i besvarelserne 
vil Center for Ejerledede Virksomheder i 
samarbejde med BDO og PwC skræddersy 
konkrete dialogværktøjer, korte kurser, ud-
dannelsesdage og konferencer målrettet 
ejerlederne og deres tætte rådgivere, som 
kan understøtte et succesfuldt ejerskifte. 
Centeret har desuden indgået et samarbejde 
med Wendel International Centre for Family 
Entreprise på INSEAD, der skal bidrage med 
international viden om emnet. “Det er vores 
ambition, at langt flere virksomheder er for-
beredt til ejerskifte om fem år. Vi vil følge ud-
viklingen”, siger Peter Møllgaard. •

Et nyt forskningsprojekt ved Center for Ejerledede 
Virksomheder på CBS skal udvikle metoder og værktøjer, 
så ejerledere i samarbejde med revisor kan gennemføre  
et succesfuldt ejerskifte. 

NYT VIDENSMILJØ  
FOR EJERSKIFTE

Vi vil gerne hjælpe med at højne 
niveauet for rådgivning om 
ejerskifte, for det er der behov for.
Nils Henrik Wegener
PwC 

HOLD DIG AJOUR 

Forskningscentret vil løbende  
offentliggøre resultaterne og  
orientere om workshops, kurser og 
konferencer. Følg med på centrets 
hjemmeside www.cbs.dk/forskning/
institutter-centre/okonomisk-institut/
center-ejerledede-virksomheder
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2018

OM CENTER FOR EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER

Frem til 2018 skal Center for Ejerledede Virksomheder i samarbejde med INSEAD forske i, hvad der driver 
danske ejerledere i forbindelse med et ejerskifte. Målet er at sikre et kvalitetsløft af ejerskifte i Danmark via:

Ik
on

er
: A

le
x 

Au
da

 S
am

or
a,

 Jo
ri

s H
oo

ge
nd

oo
rn

, J
us

tin
 A

le
xa

nd
er

, R
az

m
ig

 G
et

zo
ya

n,
 S

im
pl

e 
Ic

on
s, 

m
is

ir
lo

u,
 A

le
x 

W
aZ

a,
 N

ou
n 

Pr
oj

ec
t

Indsamling af viden om, hvordan danske  
virksomheder gennemfører et succesfuldt 
ejerskifte

Nye strategiske værktøjer og 
informationsmateriale

Dansk version af planlægningsværktøjet  
The Family Business Planning Map

Internetbaseret 
benchmarkingværktøj

Implementering af de strategiske værktøjer 
hos de ejerledede virksomheder

Identifikation af udækkede behov for  
rådgivning ved hjælp af online spørgeskemaer 
til ejerledere og rådgivere

Korte kurser og uddannelsesdage  
i samarbejde med CBS Executive

Dialog med alle interessenter på  
området via blandt andet et advisory  
board og et brugerpanel.
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For mange ejerskifter går galt, fordi de ikke er forberedt godt  
nok. Ejerskifter skal planlægges i god tid for at blive en succes.  
Her spiller revisor en afgørende rolle.

 
Tekst / Lone Schrøder Jeppesen, 
freelancejournalist

Rådgivning om værdiansættelse, skat og fi-
nansiering er ikke nok til at opnå et succes-
fuldt ejerskifte. Revisor skal også forstå betyd-
ningen af de bløde værdier som eksempelvis 
ejerlederens personlige overvejelser og re-
fleksioner over virksomhedens fremtid og 
strategiske udvikling. Og det er nødvendigt 
at komme tidligere på banen og sørge for, at 
ejerskifte bliver forberedt i tide. Det er et af 
målene i det nye forskningsprojekt om ejer-
skifte ved Center for Ejerledede Virksomhe-
der. “Der mangler værktøjer til, hvordan man 
sikrer et succesfuldt ejerskifte. Tingene kan 
ende rivende galt, hvis ejerskiftet ikke er for-
beredt. Et mislykket ejerskifte er et for mange”, 
siger professor Peter Møllgaard fra Center for 
Ejerledede Virksomheder på CBS.

Læg en exit-strategi
Ejerskifte går langt fra altid godt, viser erfa-
ringerne ifølge Peter Møllgaard. Ejerledere 
kan eksempelvis have helt urealistiske for-
ventninger til, hvad firmaet er værd. Et vel-
lykket ejerskifte kræver, at det er de rigtige 
personer, der tager over. Ejerlederen vil ty-
pisk pege på en klon af sig selv som arvtager, 
men ofte er der brug for en helt anden le-
dertype for at bringe virksomheden videre. 
Ejerskiftet er forbundet med en række store 
udfordringer, for ejerlederen skal definere en 
strategi for, hvordan virksomheden organise-
res, og væksten opretholdes, når virksomhe-
den er 30-40 år. Derudover står virksomhe-
den typisk over for forandringer eksempelvis 
it-udfordringer, outsourcing, flytning af pro-

duktion og eksport til nye markeder. Revisor 
kan skabe værdi ved at hjælpe ejerleder med 
at formulere en exit-strategi, der vil være 
bedst for virksomheden. En plan foruden vi-
den om forskellige ejerskifteløsninger kan 
medvirke til, at virksomheden nemmere kan 
realisere sine vækstambitioner eksempelvis 
ved at få eksterne investorer ind via fonde, 
joint ventures eller partnerskaber, påpeger 
Nils Henrik Wegener, statsautoriseret revisor 
og partner hos PwC. “Ejerskifte skal tænkes 
som en strategisk mulighed i hele virksomhe-
dens livscyklus. Hvem er den rette ejer til for-
retningsmodellen i de forskellige faser? Som en 
helt central rådgiver for ejerlederen bliver revi-
sor nødt til at se ejerskifte i et bredere perspek-
tiv. Det forventer kunderne”, fremhæver han.

Svær beslutning
Mange ejerledere udskyder ledelsesskiftet, 
fordi det er en svær beslutning. Der er ofte 
både personlige, økonomiske og organisa-
toriske forhold, der spiller ind på hvem, der 
skal overtage, om virksomheden skal sælges 
og så videre. “Det er svært at skulle se i øjnene, 
at man ikke kan blive ved, og at ens hjerteblod 
skal overtages af andre. Beslutningen bliver 
udskudt i alt for lang tid. Og revisorerne mang-
ler ofte en anledning til at få taget hul på den 
nødvendige dialog med ejerlederne. Det er ikke 
altid en nem samtale”, siger Peter Møllgaard.

Den anledning får revisorerne nu i form af 
en open source planlægningsplatform. Ved 
hjælp af et internetbaseret benchmarking-
værktøj kan ejerledede virksomheder sam-
menligne sig med andre i branchen. De kan 
se, hvor parat virksomheden er til et ejer-
skifte, og hvilke områder der halter for at 
kunne gøre det succesfuldt. Ideen er, at ejer-

leder udfylder benchmarkskemaet sammen 
med sin revisor. Det kommer der en rapport 
ud af, og på den måde åbner værktøjet mu-
ligheden for, at revisor får indledt samtalen 
om ejerskifte, og at revisor og ejerleder får ta-
get den nødvendige dialog. 

“Vi udvikler et redskab, så revisor får stillet de 
rette spørgsmål tidligt i processen og adskillige 
år før, at ejerskiftet skal ske. Et ejerskifte skal 
forberedes i god tid. Hvis ejerlederen vil over-
drage virksomheden til sine børn, skal det plan-
lægges 20-25 år i forvejen, da de skal uddannes 
til det, og der skal indgås kontrakter med fami-
lien. Er ejerleder først kommet op i 60’erne, er 
det for sent”, uddyber Peter Møllgaard. •

Alle revisorer kan fortælle historier 
om virksomheder, der sætter deres 
værdi over styr, fordi ejerskiftet ikke 
er forberedt.
Peter Møllgaard
Professor, CBS 

Se ejerskifte i et 
bredere perspektiv
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ERHVERVSSTYRELSEN HAR 
INDGÅET 
SAMARBEJDSAFTALE MED 
DET AMERIKANSKE 
REVISORTILSYN PCAOB 
 
Erhvervsstyrelsen har indgået aftale med 
det amerikanske revisortilsyn Public Com-
pany Accounting Oversight Board (PCAOB), 
som kan få betydning for det danske Revi-
sortilsyns tilrettelæggelse og kvalitetskon-
trol hos danske revisionsvirksomheder, 
som er registreret hos PCAOB. Aftalen be-
tyder, at Erhvervsstyrelsen og PCAOB kan 
samarbejde om tilsynet med danske revi-
sionsvirksomheder, der er registreret hos 
PCAOB og ligeledes for amerikanske revisi-
onsvirksomheder, der er registreret i Dan-
mark. Det amerikanske revisortilsyn PCAOB 
vil på lige fod med det danske Revisortilsyn 
besøge danske PIE-revisionsvirksomheder 
og eksempelvis foretage kvalitetskontrol af 
danske virksomheder, som indgår i større 
koncerner med eksempelvis amerikanske 
relationer, og hvor disse virksomheder revi-
deres af danske PIE-revisionsvirksomheder.
Aftalen vil – alt andet lige – få betydning for 
tilrettelæggelsen og udførelsen af det dan-
ske Revisortilsyns kvalitetskontrol af de 
større PIE-revisionsvirksomheder, idet det 
må formodes, at Revisortilsynets stikprøve-
udvælgelse af sager til kvalitetskontrollen 
vil tage hensyn til allerede kontrollerede 
sager af PCAOB og dermed sandsynligvis 

reducere antallet af sager til udvælgelse ved 
det danske Revisortilsyns kvalitetskontrol. 
Til aftalen er der ligeledes knyttet en aftale 
om fortrolighed og behandling af person-
data mellem myndighederne. • 

/ FAGLIGE UDKLIP
REVISION KRISTIAN RØED, MANAGER, EY

FAGLIGT NYT INDEN FOR REVISION, SKAT, 
REGNSKAB OG ØKONOMISK RÅDGIVNING
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Fritz Sørensen er uddannet fuldmægtig fra Told- og Skatteskolen i  
København og er Master i Moms & Afgifter. Fritz Sørensen arbejder som 
moms- og afgiftskonsulent i Skatteafdelingen hos Deloitte i Esbjerg.

 
Tekst / Fritz Sørensen,  
Moms - og skattekonsulent, Deloitte

FORDELE VED GODKENDELSE EFTER LL 
§§ 8A OG 12, STK. 3
Oprindeligt gav godkendelsen alene adgang 
til at modtage gaver, hvor gavegiver havde 
skattemæssigt fradrag for gaven. 

De senere år har der været fokus på, at for-
eningerne har mulighed for at søge SKAT om 
at få kompenseret en andel af sine udgifter 
til moms.

NY BEKENDTGØRELSE
SKAT har udsendt en ny bekendtgørelse om 
godkendelse med videre efter LL §§ 8A og 12, 
stk. 3. Bekendtgørelsen tilbagekalder med 

virkning fra 1. januar 2015 de tidligere givne 
godkendelser, hvis SKAT ikke modtager op-
lysninger inden 1. oktober 2014, der viser, at 
de opfylder betingelser for at være godkendt 
efter de nye og skærpede regler.

Bekendtgørelsen betyder videre, at god-
kendte foreninger senest den 31. marts hvert 
år skal sende oplysninger til SKAT om:

•    Hjemstedskommune
•    Formue
•    Årlig bruttoindtægt
•    Antal kontingentbetalende medlemmer
•    Antal gavegivere
•    Det samlede gavebeløb efter § 8A
•    Det samlede beløb efter § 12, stk. 3
•    Samlede uddelinger.

Herudover skal foreningen hvert år indbe-
rette gavebeløb og løbende ydelser til SKAT.

KRAV EFTER SKÆRPELSE AF REGLERNE 
I 2014
Efter skærpelsen skal foreninger, fri- og efter-
skoler og andre, der er godkendt i henhold 
til LL § 8A, dokumentere, at de har over 100 
gavegivere per år. Desuden er der krav om, 
at hver gavegiver skal give en gave på mindst 
200 kroner til den pågældende almennyttige 
forening med videre, for at gavegiveren tæller 
med i antallet af gavegivere.

Der er stadig krav om, at der skal være over 
300 kontingentbetalende medlemmer, og 
som skærpelse er det yderligere et krav, at 
kontingentbetalingen skal være af en sådan 
størrelse, at det dækker foreningens normalt 
forekommende administrationsudgifter.

SKÆRPEDE REGLER  
FOR ALMENNYTTIGE  
OG ALMENVELGØRENDE 
FORENINGER
Visse foreninger, fri- og privatskoler med videre er  
godkendte i henhold til ligningslovens (LL) §§ 8A og 12,  
stk. 3, som værende almennyttige eller almenvelgørende.
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Modsat er kravet om befolkningsgrundlaget 
nedsat fra mindst 40.000 til mindst 35.000, 
men kravet om den årlige bruttoindtægt el-
ler egenkapital på over 150.000 kroner er 
bibeholdt.

Godkendelse fremadrettet
En godkendelse har virkning for det kalen-
derår, der søges om godkendelse for, hvis an-
søgningen er modtaget af SKAT senest den 
1. oktober.

Ansøgningsskema – blanket 03.068 – kan 
anvendes.

Hvis foreninger med videre har opnået god-
kendelsen før 1. april 2014, skal disse for-
eninger inden 1. oktober 2014 indsende do-
kumentation til SKAT på, at de lever op til 
de skærpede krav til godkendelsen. I modsat 

fald tilbagekalder SKAT godkendelsen med 
virkning fra 1. januar 2015.

Det vil sige, at der skal indsendes dokumen-
tation for følgende: 
•    Antallet af gavegivere overstiger 100.
•    Den enkelte gavegiver har mindst ydet  

gaver for 200 kroner i det pågældende år.
•    Der er mere end 300 kontingentbetalende 

medlemmer.

Virkningen af ændringerne
Det bliver klart sværere for mange for-
eninger at opretholde godkendelsen. De for-
eninger med videre, der ikke kan opretholde 
godkendelsen, kan således ikke modtage ga-
ver, som er skattemæssigt fradragsberettiget 
for gavegiver. Der er således en risiko for, at 
disse foreninger vil modtage langt færre ga-
ver i fremtiden.

Samtidig mister disse foreninger også mu-
ligheden for at søge kompensation for deres 
udgifter til moms. • 
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Tekst / Stig Bigaard, advokat 
Bech-Bruun

En grundig gennemgang af loven ligger der-
for uden for denne artikels rammer. I stedet 
påpeges de væsentligste ændringer i den nye 
lov, hvad revisor særligt skal være opmærk-
som på, og hvad en fonds ledelse navnlig skal 
have for øje, når loven træder i kraft. 

Erhvervs- og Vækstministeren fastsætter 
tidspunktet for lovens ikrafttræden. Det for-
ventes tidligst at blive omkring årsskiftet og 
senest ved udgangen af første halvår 2015. 
 
DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER  
I DEN NYE LOV
Der gennemføres en modernisering og præ-
cisering af lovgivningen på fondsområdet, og 
hvor det er relevant, indføres selskabslovens 
løsninger. Loven stiller større krav til åben-
hed om fondenes forhold og ledelsesmed-
lemmernes uafhængighed. Mulighederne for 

at føre tilsyn med fondenes ledelse skærpes, 
og herunder indføres en klarere regulering af 
revisors rolle og beføjelser. 

Om ledelsens sammensætning
En fonds ledelse skal agere uafhængigt af sær-
interesser og kun have fondens egne forhold 
og interesser for øje, når beslutninger træffes. 
En erhvervsdrivende fond skal have en selv-
stændig ledelse, hvorved forstås, at bestyrel-
sen skal have ét eller flere medlemmer, der er 
uafhængige af stifter. Væsentlige gavegivere 
sidestilles nu med stiftere. Hvis en bestyrelse 
består af op til fire vedtægtsbestemte medlem-
mer, skal mindst ét medlem være uafhængig 
af stifter, og for bestyrelser, der består af fem 
til otte medlemmer, skal mindst to være uaf-
hængige. Der er krav om tre uafhængige besty-
relsesmedlemmer, hvis bestyrelsen består af 
ni til elleve medlemmer, og så fremdeles.

Hvis fonden stiftes af et selskab, må bestyrel-
sen i dette selskab ikke udgøre flertallet i den 
nye fonds bestyrelse. Hvis fonden har en di-
rektør, kan denne ikke længere vælges til for-

mand for bestyrelsen eller til næstformand. 
Man vil forhindre sammenblanding af ledel-
sesinteresser mellem moderfonde og datter-
virksomheder eller associerede virksomhe-
der. Ledelsen i sådanne dattervirksomheder 
eller associerede virksomheder må ikke ud-
pege medlemmer til fondsbestyrelsen, med-
mindre fonden er stiftet før lovens ikraft-
træden, og der alene udpeges et mindretal i 
bestyrelsen. En direktør i en dattervirksom-
hed eller associeret virksomhed kan ikke væl-
ges til formand eller næstformand i moder-
fonden uden fondsmyndighedens samtykke.

Om ledelsens opgaver
Bestyrelsens og direktionens opgaver er at 
varetage fondens formål og interesser. Besty-
relsen skal således varetage den overordnede 
og strategiske ledelse og i øvrigt forestå den 
daglige ledelse, hvis der ikke er udpeget en 
direktør. Loven indeholder en mere detalje-
ret opremsning af, hvad bestyrelsen konkret 
skal påse og beskæftige sig med. Direktørens 
ansvar for den daglige drift og dertil hørende 
opgaver beskrives på tilsvarende måde. Hvis 

NY LOV OM 
ERHVERVSDRIVENDE 
FONDE 
Lige før sommerferien vedtog Folketinget den nye lov  
om erhvervsdrivende fonde. Loven har 136 paragraffer,  
eller cirka dobbelt så mange som den nuværende lov. 

Stig Bigaard er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun og har virksomhedstransaktioner, selskab-
sret og fonds- og foreningsret som hovedarbejdsområdet. Han rådgiver en lang række danske 
og udenlandske virksomheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder, etablering, om-
struktureringer og afvikling af selskaber. Inden for det fonds- og foreningsretlige område dækker 
hans rådgivning særligt etablering og drift af almenvelgørende og erhvervsdrivende fonde.
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der ikke er udpeget en direktør, kan besty-
relsen ikke unddrage sig ansvaret for den 
daglige drift ved at indgå aftale med en ad-
ministrator. Man har ønsket, at de rettighe-
der og pligter, der knytter sig til hvervet som 
fondsdirektør, ikke kan udvandes ved at ind-
sætte en administrator.

Om ledelsens vederlag
Der skal tages hensyn til fondens og, hvis ak-
tuelt, koncernens finansielle stilling, når man 
fastsætter ledelsens vederlag. Vederlaget kan 
også omfatte andre former for vederlag end 
bestyrelseshonorar, som for eksempel pen-
sions- og forsikringsydelser, bilordning og 
fribolig. Det samlede vederlag til ledelse og 
nærtstående skal fremgå af årsrapporten uan-
set fondens størrelse. Er der både bestyrelse 
og direktion, skal vederlaget fordeles.

Hvis fonden har en aftale med en administra-
tor, skal honorar og navn på den pågældende 
også fremgå af årsrapporten.

Om uddelinger 
Der bliver nu mulighed for uddeling af optjent 
overskud og frie reserver, som stammer fra 
den igangværende regnskabsperiode. Det be-
tyder blandt andet, at man for eksempel kan 
uddele midler, der stammer fra salg af en fast 
ejendom, selv om salget først er gennemført 
efter aflæggelsen af den seneste årsrapport.

Ledelsen skal fastlægge fondens uddelingspo-
litik, som for eksempel kan angive, hvor stor 
en andel af fondens driftsresultat der forven-
tes anvendt til uddelinger. I ledelsens årsbe-
retning skal der redegøres for den vedtagne 
uddelingspolitik med angivelse af, hvad der er 
udbetalt til de tilskudsberettigede hovedkate-
gorier. Redegørelsen kan offentliggøres på fon-
dens hjemmeside i stedet for i årsrapporten.

Ledelsen skal udarbejde en legatarfortegnelse 
med oplysning om alle legatarmodtagere og 
angivelse af hvilke beløb, hver enkelt har mod-

taget. Fortegnelsen skal indsendes til fonds-
myndigheden, hvad der dog ikke er nødven-
digt, hvis legatarfortegnelsen indarbejdes i 
årsrapporten. Den separate legatarfortegnelse 
vil være undtaget aktindsigt.  

Om Fondsmyndigheden 
Alle erhvervsdrivende fonde samles under 
en fondsmyndighed, nemlig Erhvervssty-
relsen. Det er fondsmyndigheden, der fører 
tilsyn med ledelsen af en fond. Hvis forhol-
dene tilsiger det, kan fondsmyndigheden på-
byde bestyrelsen at afskedige en direktør, og 
myndigheden kan også skride til at afsætte 
et bestyrelsesmedlem, hvis dette medlem 
bedømmes som ”uegnet”. Tidligere havde 
fondsmyndigheden kun denne sanktionsmu-
lighed, hvis man fandt et bestyrelsesmedlem 
”klart uegnet” til hvervet.

Fondsmyndigheden kan påbyde bestyrelses-
medlemmerne at korrigere beslutninger, som 
indebærer en overtrædelse af fondens vedtægt. 

Hvis fondsmyndigheden mener, at uddelin-
ger står i klart misforhold til en fonds midler, 
kan den henstille til bestyrelsen at overveje at 
søge uddelingerne forøget eller nedsat. Mang-
lende reaktion på en sådan henstilling vil 
formodentlig føre til, at fondsmyndigheden 
bedømmer bestyrelsens medlemmer som 
uegnet til at bestride deres hverv.

Der er fortsat adgang til at igangsætte 
granskning, men nu suppleres denne mulig-
hed med fondsmyndighedens adgang til at 
udpege en medrevisor.

Endelig kan fondsmyndigheden påbyde be-
styrelsen at forholde sig til Anbefalinger for 
god Fondsledelse, hvis bestyrelsen har und-
ladt at redegøre herom. 

Hidtil har det ikke været muligt at påklage 
fondsmyndighedens afgørelser administrativt. 
Nu bliver det muligt at få efterprøvet myndig-

hedens beslutninger ved påklage til Erhvervs-
ankenævnet, så man ikke i første omgang be-
høver at gå til domstolene, hvis man er uenig i 
en afgørelse.

Om principper for god fondsledelse
Der skal nedsættes en Komité til udarbejdelse 
af Anbefalinger om god Fondsledelse. Der bli-
ver tale om anbefalinger om bestyrelsernes 
opgaver, vederlag, sammensætning, herun-
der særligt bedømmelse af medlemmers uaf-
hængighed og andre forhold. Fondene skal 
forholde sig til anbefalingerne efter ”følg eller 
forklar”princippet. Komitéens arbejde for-
ventes færdiggjort før lovens ikrafttræden. 

Alle erhvervsdrivende fonde bliver omfat-
tet af forpligtelsen til én gang om året at re-
degøre for efterlevelsen af disse principper. 
Bestyrelsens redegørelse skal fremgå af års-
rapporten eller eventuelt offentliggøres på 
fondens hjemmeside.

Om stiftelse og kapitalændringer
Der indføres mere enkle regler for stiftelse af 
fonde og for senere ændringer af kapitalen, 
svarende til principperne fra selskabsloven. 
Fondsmyndigheden kan henstille til bestyrel-
sen at overveje at nedsætte fondens kapital, 
hvis grundkapitalen står i klart misforhold til 
fondens formål og aktivitet.

Fondsmyndigheden skal godkende efterføl-
gende erhvervelser fra stifter eller væsentlige 
gavegivere i de situationer, hvor betaling for 
sådanne erhvervelser svarer til mindst ti pro-
cent af fondens grundkapital. Sådanne er-
hvervelser må ikke være til skade for fonden 
eller dens kreditorer, og der skal som hoved-
regel foreligge en vurderingsberetning.

Om andre forhold
Man indfører en egentlig definition af en er-
hvervsdrivende fond som en juridisk person, 
der besidder en formue til varetagelse af et el-
ler flere i vedtægten bestemte formål, hvor rå-
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dighedsbeføjelserne over fonden tilkommer 
en i forhold til stifter selvstændig ledelse, og 
hvor der udøves erhvervsaktivitet. Loven har 
fastholdt kravet til en mindstekapital  
på 300.000 kroner.

Det bliver lettere at fusionere fonde under 
forudsætning af, at de har beslægtede for-
mål, og der gives mulighed for at sammen-
lægge erhvervsdrivende med ikkeerhvervs-
drivende fonde.

HVAD SKAL REVISOR SÆRLIGT VÆRE 
OPMÆRKSOM PÅ?
Revisors kontrolfunktion i forhold til fondens 
ledelse styrkes i forbindelse med den nye lov.

Alle erhvervsdrivende fonde fortsætter med  
at være underlagt revisionspligt uanset  
omsætningens størrelse, antal medarbejdere  
eller balancesum. 

Revisor skal nu som hovedregel vælges af be-
styrelsen på det årlige ”årsregnskabsmøde”. 
Der er pligt for revisor til at være til stede på 
mødet, hvor årsrapporten behandles. Kun hvis 
revisor og bestyrelsen er enige om, at det ikke 
er nødvendigt at deltage, må revisor blive væk. 

Revisor har mulighed for på egen hånd at re-
kvirere informationer og får nu kompetence 
til selv at anmode om, at der indkaldes til be-
styrelsesmøde. Der sker en tidsmæssig frem-
rykning af revisors pligt til at underrette fonds-
myndigheden om forskellige forhold, så det nu 
skal ske straks efter, at forholdet konstateres. 

Hvis revisor konstaterer en ”ikke uvæsent-
lig overtrædelse” af lovgivning eller vedtægt, 
skal det indberettes til fondsmyndigheden. 
Tidligere gjaldt dette kun i tilfælde af ”væ-
sentlig overtrædelse”. Revisor skal derfor i 
fremtiden ikke tage stilling til et væsentlig-
hedskriterie men kun se på, om et forhold  er 
uvæsentligt. Den form for underretning skal 
også gives straks og må ikke forsinkes ved 

først senere at blive rapporteret som en del 
af revisionspåtegningen.  

Det bliver også pålagt revisor (og bestyrel-
sen) på baggrund af reelle og brugbare in-
formationer at redegøre for baggrunden for 
et revisorskifte, når det sker ved udløbet af 
funktionsperioden, hvis årsagen er uover-
ensstemmelser mellem bestyrelse og revisor. 

Revisor skal påse, at bestyrelsen overholder 
sine pligter til at oprette og ajourføre proto-
koller med mere. Den pligt kommer også til 
at omfatte bestyrelsens forretningsorden, re-
degørelsen for overholdelse af Anbefalinger 
for god Fondsledelse og legatarfortegnelsen. 
Hvis det konstateres, at bestyrelsen tilside-
sætter disse pligter, skal revisor udarbejde en 
særskilt udtalelse herom, som skal indsen-
des til fondsmyndigheden. Det er derfor ikke 
længere tilstrækkeligt at påtale forhold af 
den karakter i forbindelse med indsendelse 
af årsrapporten, hvis konstatering af tinge-
nes tilstand er sket tidligere. 

Fondsmyndigheden får mulighed for at ud-
pege en medrevisor. Hvis der bliver gjort 
brug af denne ret, betyder det, at fonden får 
en ekstra revisor med samme rettigheder og 
pligter som den almindeligt valgte.

Revisor skal i øvrigt også være opmærksom 
på de forhold, der er beskrevet neden for. 

Det samlede indtryk af loven er, at revisors 
beføjelser øges, og at pligten til at handle i 
givne situationer styrkes. Det må forventes 
at føre til en udvidelse af det ansvarsgrund-
lag, revisor vil blive bedømt på, i de tilfælde 
hvor noget går galt i fonden.

HVAD EN FONDS LEDELSE NAVNLIG 
SKAL HAVE FOR ØJE, NÅR LOVEN TRÆ-
DER I KRAFT
Det siger sig selv, at en bestyrelse for en er-
hvervsdrivende fond skal efterleve loven, når 

den træder i kraft. Loven indeholder imidler-
tid en lang række ikrafttrædelsesbestemmel-
ser, der gør overgangen til den nye lov van-
skelig at få overblik over. 

De følgende oversigter er ikke udtryk for en 
fuldstændig gennemgang af, hvad der er re-
levant, men gør efter forfatterens mening 
opmærksom på de væsentligste forhold, en 
fondsbestyrelse skal være opmærksom på.

Det anbefales, at bestyrelsen påbegynder 
revision af fondens vedtægt og forhold i øv-
rigt i god tid inden lovens ikrafttræden. Efter 
loven skal vedtægten bringes i overensstem-
melse med loven på det første bestyrelses-
møde, efter at loven er trådt i kraft. Mange 
bestyrelsesmøder er fastlagt for et år ad gan-
gen, så det møde, hvor vedtægten skal brin-
ges i orden, kan komme hurtigt efter lovens 
ikrafttræden. Overgangsreglen må forstås på 
den måde, at vedtægten først ændres af be-
styrelsen, så den opfylder loven, og derefter 
sendes den ændrede vedtægt til godkendelse 
hos fondsmyndigheden. 

Straks fra ikrafttræden skal ledelsen være op-
mærksomme på følgende:
•   Formanden for bestyrelsen må ikke udføre 

hverv for fonden, der ikke er en del af for-
mandshvervet, medmindre der er særligt 
behov for, at formanden udfører opgaven, 
og det sker efter anmodning fra bestyrel-
sen – altså krav om skriftlig dokumenta-
tion for grundlaget for formandens løs-
ning af særlige opgaver.

•   Aftaler mellem en fond og et medlem af 
ledelsen skal kunne dokumenteres for at 
være gyldige, med mindre der er tale om 
aftaler på sædvanlige vilkår som led i et 
løbende mellemværende – altså krav om 
skriftlighed for aftaler med ledelsesmed-
lemmer, der ikke er led i løbende mellem-
værender. Undladelse af dette betyder, at 
aftalen er ugyldig.
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•   Breve, andre forretningspapirer, herunder 
e-mails og fondens hjemmeside skal angive 
navn, hjemsted og CVR-nr.

•   Frist for anmeldelse af ledelsesændringer 
med videre er senest to uger efter begiven-
hedens indtræden – altså langt kortere an-
meldelsesfrister end tidligere, men over-
skridelse fører ikke til ugyldighed.

•   Uanset ikrafttrædelsestidspunktet bli-
ver Erhvervsstyrelsen fondsmyndighed 
for alle erhvervsdrivende fonde fra 1. de-
cember 2014. Erhvervsstyrelsen skal dog 
indhente Civilstyrelsens samtykke, hvis 
vedtægtsbestemmelser om formål eller 
uddelinger skal ændres, eller beslutninger 
om likvidation skal træffes – altså er Ci-
vilstyrelsen ikke længere fondsmyndighed 
for visse fonde.

Senest på første bestyrelsesmøde efter lovens 
ikrafttræden:
•   Fondens vedtægter skal bringes i overens-

stemmelse med den nye lov – altså revision 
af fundatsen, så den udformes i overens-
stemmelse med lovens bestemmelser. Hvis 
fonden er omfattet af overgangsregler, for 
eksempel sammensætningen af bestyrel-
sen, anbefales det at udarbejde en endelig 
vedtægt og, hvis der er behov for det, lade 
en opsamlingsbestemmelse rumme indhol-
det af eventuelle overgangsregler.

•   Alle erhvervsdrivende fonde, der er stif-
tet efter 1. januar 1985, skal benytte ordet 
”fond” i deres navn.

•   Væsentlige gavegivere sidestilles med stif-
tere. Det kan derfor være aktuelt at angive 
sådanne gavegivere i vedtægten på samme 
måde som stiftere.

•   Bestyrelsen skal altid på årsregnskabsmø-
det udpege revisor for et år ad gangen. 

Det vil være forbudt i en vedtægt efter den 
nye lov:
•   at en direktør i fonden samtidig er formand 

eller næstformand i fondens bestyrelse (ek-
sisterende udpegningsperiode respekteres, 
dog maksimalt fire år)

•   at en direktør i en dattervirksomhed eller 
associeret virksomhed er formand eller 
næstformand i fondens bestyrelse (eksiste-
rende udpegningsperiode respekteres, dog 
maksimalt fire år)

•   at ledelsen af en dattervirksomhed eller 
associeret virksomhed udpeger bestyrel-
sesmedlemmer i fondens bestyrelse; dog er 
det ikke forbudt, hvis fonden er stiftet før 
lovens ikrafttræden, og der alene udpeges 
et mindretal (eksisterende udpegningsperi-
ode respekteres, dog maksimalt to år)

•   at bestyrelsens flertal består af bestyrelses-
medlemmer i et stifterselskab (eksisterende 
udpegningsperiode respekteres, dog maksi-
malt to år), og 

•   at andre end bestyrelsen udpeger fondens 
revisor (dog kan andet være gældende i op 
til syv år fra stiftelsen).

Ved aflæggelse af fondens første årsrapport 
efter lovens ikrafttræden:
•   Angivelse af samlet vederlag for bestyrelse 

og eventuel direktion.

•   Angivelse af vederlag til og navn på en even-
tuel administrator.

•   Ledelsesberetningen skal indeholde en 
redegørelse for, hvorledes bestyrelsen for-
holder sig til de af Komitéen for god Fonds-
ledelse udarbejdede anbefalinger for god 
fondsledelse (kan i stedet offentliggøres på 
fondens hjemmeside).

•   Oprettelse af legatarfortegnelse, der indsen-
des separat til fondsmyndigheden eller ind-
arbejdes i årsrapporten.

•   Redegørelse for fondens uddelingspolitik 
og angivelse af beløb uddelt på hovedka-
tegorier (kan i stedet offentliggøres på fon-
dens hjemmeside).

Senest et år efter lovens ikrafttræden:
•   Bestyrelsens forretningsorden skal være 

oprettet.

•   Bestyrelsen skal beslutte, om formandens, 
og ved dennes forfald, næstformandens 
stemme er afgørende ved stemmelighed.

•   Det er alene ledelsen af fonden, der har an-
svaret for den daglige drift. Hvis det derfor 
fremgår af vedtægten eller af en admini-
strationsaftale, at administrator bærer en 
del af dette ansvar, må vedtægt og/eller af-
tale ændres. •
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Tekst / Joachim Munch, revisor, cand.merc.
aud. – AP Statsautoriserede Revisorer

INDLEDNING
I september 2012 vedtog folketinget, at ak-
tionærlån fremover skulle beskattes. Be-
grundelsen herfor er en stigende tendens til, 
at aktionærer i stedet for løn eller udbytte 
brugte midlerne i selskabet til at finansiere 
privatforbruget. Der blev derfor vedtaget 
en ny bestemmelse i ligningslovens § 16 E, 
som har virkning for lån, der er ydet den 14. 
august 2012 eller senere. 

Af ligningslovens § 16 E fremgår det, at hvis 
et selskab yder lån til en fysisk person, be-
handles lånet efter skattelovgivningens 

almindelige regler om hævninger uden 
tilbagebetalingspligt, forudsat at der mel-
lem långiver og låntager er en forbindelse 
omfattet af ligningslovens § 2. Dette er til-
svarende gældende for sikkerhedsstillel-
ser samt midler, der er stillet til rådighed af 
virksomheden. 

UNDTAGET FRA BESTEMMELSEN ER:
•   Lån, der ydes som led i en sædvanlig for-

retningsmæssig disposition,
•   sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller
•   lån, der ydes til selvfinansiering, som 

nævnt i selskabslovens § 206, stk. 2. 

Efter vedtagelsen af ligningslovens § 16 E har 
der hersket en del tvivl om, hvordan ulovlige 
aktionærlån skulle behandles, men i et nyt 
udkast til styresignal har SKAT offentliggjort 

en række eksempler på, hvornår og hvordan 
der skal ske beskatning, hvis en hovedaktio-
nær låner af sit selskab. 

HVEM SKAL BESKATTES?
I henhold til ligningslovens § 16 E er det en 
forudsætning, at førend der kan være tale 
om et ulovligt aktionærlån, skal långiver 
og låntager have en forbindelse omfattet 
af ligningslovens § 2. Heraf fremgår det, at 
låntager skal være en fysisk person, der har 
bestemmende indflydelse i det långivende 
selskab. For at opnå bestemmende indfly-
delse skal den fysiske person direkte eller 
indirekte eje mere end 50 procent af aktieka-
pitalen eller råde over mere end 50 procent 
af stemmerne. Ved opgørelsen heraf med-
regnes aktier, som ejes af koncernforbundne 
selskaber og nærtstående personer (ægte-

BESKATNING  
AF ULOVLIGE 
AKTIONÆRLÅN
En stigning blandt aktionærer, der benytter  
selskabets midler til at finansiere privatforbruget,  
betød, at Folketinget i 2012 vedtog en beskatning  
på denne type lån. Det betyder, at lånet enten  
beskattes som løn eller udbytte.

Joachim Munch er uddannet cand.merc.aud fra CBS og arbejder til dagligt som revisor hos AP 
Statsautoriserede revisorer, hvor han betjener en bred vifte af virksomheder. Joachim har arbej-
det som revisor siden 2008 og er pt. i gang med uddannelsen som statsautoriseret revisor.
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fælle, forældre, børn, børnebørn med flere). 
Der vil derfor opstå en ulovligt aktionærlån, 
såfremt selskabet udlåner penge til hovedak-
tionærens familiemedlemmer. 

I det følgende er nævnt nogle eksempler, 
som det fremgår af udkastet til styresignalet 
fra SKAT:

BRUG AF KREDITKORT
I nogle selskaber har den ansatte hovedakti-
onær ret til, på lige fod med de øvrige funk-
tionærer i selskabet, at købe private varer 
på et firmakreditkort. De private indkøb af-
regnes ved nærmest følgende lønkørsel via 
løntræk, således at lånet til køb af de private 
varer tilbagebetales ved, at selskabet mod-
regner lånet i nettolønnen inden udbetaling. 

Såfremt en hovedaktionær foretager samme 
disposition, vil hævningen anses for et reelt 
lån og ikke et lån, som skyldes en sædvanlig 
forretningsmæssig disposition. Konsekven-
serne heraf bliver, at lånet er skattepligtigt 
efter ligningslovens § 16 E, selv om hovedak-
tionæren afregner vareindkøbet ved først-
kommende lønudbetaling på samme vilkår 
som øvrige ansatte. Som anført ovenfor, gæl-
der forholdet ligeledes for hovedaktionæ-
rens familiemedlemmer. 

HÆVNING AF TILGODEHAVENDE
Har en hovedaktionær et tilgodehavende 
hos sit selskab, som er tilstrækkeligt til at 
kunne dække alle hovedaktionærens efter-
følgende hævninger, er hævningerne ikke 
nødvendigvis omfattet af ligningslovens  
§ 16 E.

Er hovedaktionærens tilgodehavende hos 
selskabet indgået på anfordringsvilkår, vil 
hovedaktionærens løbende nedbringelse af 
tilgodehavendet via hovedaktionærens hæv-
ninger i selskabet ikke medføre, at der opstår 
skattepligtige aktionærlån, hvis hævnin-
gerne bogføres som nedskrivninger af anfor-

dringstilgodehavendet med den sædvanlige 
bogføringsfrekvens for selskabet. Såfremt 
hævningerne ikke bogføres som en løbende 
nedskrivning af anfordringstilgodehavendet, 
anses det for et nyt særskilt mellemværende, 
som er omfattet af ligningslovens § 16 E og 
dermed skattepligtigt.

Har hovedaktionæren ikke et tilgodeha-
vende hos selskabet, men i stedet ønsker, at 
hans private hævninger i selskabet skal af-
regnes via selskabets mellemregning med et 
andet selskab, hvor hovedaktionæren har et 
tilgodehavende, er hovedaktionærens hæv-
ninger i selskabet, som han ikke har et tilgo-
dehavende hos, omfattet af ligningslovens 
§ 16 E. Hvis et driftsselskab lægger ud for en 
hovedaktionærs private udgifter, er hævnin-
gerne således omfattet af ligningslovens § 
16 E, uanset om hævningerne umiddelbart 
efter driftsselskabets betaling afregnes via 
mellemregning med et holdingselskab, hvor 
hovedaktionæren har et tilstrækkeligt stort 
tilgodehavende.

RENTETILSKRIVNING AF GAMLE 
AKTIONÆRLÅN
Aktionærlån ydet før den 14. august 2012 
er ikke omfattet af ligningslovens § 16 E, og 
rentetilskrivning herpå skal som udgangs-
punkt ikke anses for et nyt lån. Det betinger 
dog, at der er indgået aftale mellem hoved-
aktionæren og selskabet om, at renter skal 
tilskrives lånet. 

Har hovedaktionæren et gammelt aktionær-
lån, og der ikke inden den 14. august 2012 er 
indgået en aftale mellem hovedaktionæren 
og selskabet, om at renter skal tilskrives lå-
net, vil rentetilskrivninger fra og med den 14. 
august 2012 blive betragtet som nye, skatte-
pligtige aktionærlån.

BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN
Låner en ansat hovedaktionær et beløb i 
selskabet, som skattemæssigt anses for om-

fattet af ligningslovens § 16 E, skal lånet be-
skattes som enten løn (A-indkomst) eller 
udbytte på lånetidspunktet. Selskabet skal 
derfor indeholde og indbetale kildeskat af 
løn eller udbytte. Selvom lånet tilbagebeta-
les i løbet af året, ophæver det ikke beskat-
ningen af lånet, og selskabet skal stadig inde-
holde og indbetale kildeskat heraf. Selskabet 
får efterfølgende et regreskrav mod den 
ansatte hovedaktionær for den indbetalte 
kildeskat. Betales beløbet inden selskabets 
selvangivelsesfrist for det indkomstår, hvor 
lånet er givet, anses det ikke for et nyt aktio-
nærlån. Betales det derimod først efter selv-
angivelsesfristen, anses det for værende et 
nyt skattepligtigt aktionærlån. 

Såfremt lånet også i selskabsretslig forstand 
anses som værende et ulovligt aktionærlån, 
skal lånet stadig indbetales til selskabet. Der 
vil derfor opstå en dobbeltbeskatning, idet 
hovedaktionæren først vil blive beskattet 
af lånet og derefter af midlerne, som skal 
anvendes til at tilbagebetale lånet. Det be-
skattede beløb udgør lånets størrelse, så hvis 
hovedaktionæren låner 10.000 kroner, skal 
selskabet indeholde og afregne kildeskat, 
som for løn udgør 4.200 kroner (ved en træk-
procent på 42 procent) eller 2.700 kroner 
ved udbytte (27 procent udbytteskat). 

For yderligere information henvises til udka-
stet for styresignalet samt den juridiske vej-
ledning, afsnit C.B.3.5.3.3. •

Kilder: www.skat.dk / www.revitax.dk
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MOMSREFUSION

 
DANSKE VIRKSOMHEDER, DER HAR 
AFHOLDT OMKOSTNINGER I ANDRE 
EU-LANDE, KAN UNDER VISSE BETIN-
GELSER SØGE MOMSEN RETUR.
 
Når en virksomhed i Danmark afholder om-
kostninger i andre EU-lande til brændstof, 
bespisning, overnatning med videre, kan 
momsen som udgangspunkt søges retur. 
Der er følgende forudsætninger:

•   Virksomheden skal generelt have fradrag 
for moms.

•   Udgiften skal være momsbelagt.
•   Virksomheden må ikke være registreret 

for moms i det land, hvorfra der søges 
momsrefusion.

•   Virksomheden må ikke drive momsre-
gistreringspligtig virksomhed i det land, 
hvorfra der søges momsrefusion.

Ansøgningen om momsrefusion sker i prak-
sis via virksomhedens Tast-Selv-adgang i 
Skats system. Her skal der søges momsrefu-
sion for hvert EU-land, hvor der har været 
afholdt udgifter.

Ansøgningsfristen er den 30. september 
2014 for udgifter, der er afholdt i 2013. 

Der kan også søges momsrefusion for kor-
tere perioder end hele år afhængig af udgif-
ternes størrelse.

Hvis en virksomhed vælger ikke at søge 
momsrefusion, selvom denne er berettiget 
til det, er der efter Skats praksis ikke adgang 
til skattemæssigt fradrag for udgiften til 
momsen. Momsen anses således ikke som 
en driftsomkostning. • 

/ FAGLIGE UDKLIP
SKAT FRITZ SØRENZEN, MOMS- OG SKATTEKONSULENT, DELOITTE
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Foreningens politik er at tilbyde dig det bedst mulige 
produkt til den lavest mulige pris. Det kombinerer vi 
nu med en loyalitetsrabat – naturligvis uden at gå på 
kompromis med kvaliteten!

Bestiller du kurser for 10.000 kr. får du – alt efter hvad 
du vælger – enten en kontantrabat på 500 kr. eller et 
tilgodebevis på 1.000 kr. som du kan købe kurser for 
hos os til næste år.* Kontantrabatten afregnes ved 

betaling af det sidste kursus, mens et tilgodehavende 
vil blive registreret i kursusplanlæggeren.  

Har du allerede købt kurser hos os for 10.000 kr. i år, 
skal du naturligvis have samme gode mulighed. Loyali-
tetsrabatten gælder således med tilbagevirkende kraft. 

Ring til os på 70 22 13 55 eller skriv en mail til  
kursus@fsr.dk

*Rabatten gælder for individuelle personer. Rabatten gælder ikke pakkekurser 
(herunder udlandskurser) og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vil du have 500 kr. i hånden  
eller 1.000 kr. i banken?

1141769_Ann_Loyalitetsrabat_Signatur.indd   1 14/08/14   12.23



 
Tekst / Joachim Munch, revisor, cand.merc.
aud. hos AP Statsautoriserede Revisorer

Overordnet har ændringerne til formål at 
sikre, at selvstændige erhvervsdrivende ikke 
længere kan anvende lavt beskattede mid-
ler til at finansiere privatforbruget, uden at 
de bliver beskattet som personlig indkomst. 
Lovforslaget er sat i høring, og af hensyn til 
effektiviteten af ændringerne forventes lov-
forslaget vedtaget med eventuelle modifika-
tioner gældende fra den 11. juli 2014. 

Lovforslaget indeholder følgende ændringer: 
•   Fremover er det kun muligt at spare op i 

virksomhedsordningen, såfremt indskuds-
kontoen er nul eller positiv.

•   Såfremt aktiver, der indgår i virksomheds-
ordningen, stilles til sikkerhed for gæld, der 
ikke indgår i virksomhedsordningen, anses 
et tilsvarende beløb for hævet.

•   Rentekorrektionen forhøjes med tre 
procentpoint. 

•   For selvstændige, der ved lovforslagets frem-
sættelse anvender virksomhedsordningen, 
og som allerede har stillet virksomhedens 
aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke ind-
går i ordningen, eller har en negativ ind-
skudskonto, suspenderes muligheden for at 
spare op i ordningen. Det gælder dog kun, 
hvis summen af den nominelle værdi af den 
negative indskudskonto og en eventuel sik-
kerhedsstillelse overstiger 100.000 kroner. 

Indskudskonto skal være nul eller positiv
Indskudskontoen er et udtryk for, hvilke 
værdier der kan hæves skattefrit. Indskud-
skontoen opgøres første gang, reglerne for 
virksomhedsordningen anvendes og udgør 
summen af virksomhedens aktiver med fra-
drag af gæld. Såfremt indskudskontoen er 
negativ, og der ved opgørelse heraf kun er 
medregnet erhvervsmæssig gæld, sættes ind-
skudskontoen til nul. Efter ændring af lovfor-

slaget vil det ikke længere være muligt at op-
spare overskud i virksomhedsordningen til 
en lavere beskatning, (24,5 procent i 2014), 
såfremt indskudskontoen er negativ. Virk-
somhedens skattepligtige indkomst med fra-
drag af kapitalafkastet vil derfor anses som 
hævet og skal medregnes i den skattepligti-
ges personlige indkomst. Indskudskontoen 
vil typisk være negativ i de tilfælde, hvor der 
ved opgørelse af indskudskontoen er ind-
skudt mere gæld end aktiver, eller hvor der 
efter indtrædelse i virksomhedsordningen 
er hævet mere, end der er tjent. Fordelen 
ved indregning af privat gæld vil derfor for-
svinde, idet en negativ indskudskonto vil 
medføre, at årets resultat vil anses som væ-
rende hævet. 

Aktiver stillet til sikkerhed for privat gæld
Såfremt de aktiver, der indgår i virksomheds-
ordningen den 11. juni 2014 eller senere, er 
stillet som sikkerhed for privat gæld, anses 
et beløb svarende til sikkerhedens størrelse 

NYE REGLER TIL  
VIRKSOMHEDS- 
SKATTEORDNINGEN 
Folketinget har den 11. juli 2014 fremsat ændringer
til virksomhedsskatteordningens regler, således at 
beskatningsordningen ikke kan anvendes utilsigtet.

Joachim Munch er uddannet cand.merc.aud fra CBS og arbejder til dagligt som revisor hos AP 
Statsautoriserede revisorer, hvor han betjener en bred vifte af virksomheder. Joachim har arbej-
det som revisor siden 2008 og er pt. i gang med uddannelsen som statsautoriseret revisor.
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for hævet i virksomhedsordningen. Forhol-
det medfører, at såfremt banken har taget 
sikkerhed i virksomhedens kassebeholdning 
i forbindelse med etablering af et privat lån, 
vil sikkerhedens størrelse anses for hævet, og 
beløbet skal derfor medregnes i den erhvervs-
drivendes skattepligtige indkomst. 

Hidtil har personlige erhvervsdrivende 
kunne etablere en kassekredit med sikker-
hed i virksomhedens kassebeholdning til fi-
nansiering af private omkostninger. På den 
måde kan den erhvervsdrivende udnytte sel-
skabets lave beskatning og dermed indirekte 
få stillet midler til rådighed som er blevet be-
skattet med 25 procent.  

Rentekorrektion hæves med tre 
procentpoint
Med henblik på at eliminere den skattemæs-
sige besparelse, som selvstændige kan opnå 
ved at placere private renteudgifter i virk-
somhedsordningen, er der indført en 3 pro-
centpoints forhøjelse af rentekorrektionen. 
Forhøjelsen af rentekorrektionssatsen har 
virkning fra og med indkomståret 2015. 

Hidtil har skattemyndighederne ikke rea-
geret i forbindelse med indregning af privat 
gæld i virksomhedsordningen, og den skat-
tepligtige har derfor kunnet opnå fuldt fra-
drag for renter i den personlige indkomst. 
”Straffen” for indregning af privat gæld i 
virksomhedsordningen udgør et reduceret 
kapitalafkastgrundlag, og såfremt indskuds-
kontoen bliver negativ, skal der beregnes en 
rentekorrektion. Rentekorrektionen svarer 
til kapitalafkastsatsen, og for 2013 udgjorde 
den to procent. Rentekorrektionen tillægges 
den personlige indkomst, og samme beløb 
fragår kapitalindkomsten. 

Er indskudskontoen for eksempel negativ 
med 1 million kroner, skal den personlige 
indkomst som følge heraf forhøjes 20.000 

kroner, og 20.000 kroner skal reduceres i 
kapitalindkomsten. Hvis renten på den pri-
vate gæld for eksempel er 5 procent, og lå-
net udgør 1 million kroner, opnås der derfor 
en reduktion af virksomhedsindkomsten 
på 50.000 kroner, og ”straffen” herfor udgør 
20.000 kroner, som tillægges den personlig 
indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten. 
Fortjenesten ved indregning af privat gæld 
udgør derfor en reduktion på 30.000 kroner 
i den personlige indkomst, hvilket kan have 
en skatteværdi på helt op til 56 procent. 

Forholdet har hidtil medført, at såfremt 
renten på den private gæld er større end to 
procent, vil man opnå en fordel ved at ind-
skyde privat gæld i virksomhedsordningen. 
Efter lovforslaget vil det med udgangspunkt 
i kapitalafkastsatsen for 2013 medføre, at 
rentekorrektionssatsen udgør 5 procent, 
og fordelen ved at indskyde privat gæld 
i virksomhedsordningen vil derfor blive 
reduceret. 

Overgangsregler
For selvstændige erhvervsdrivende, som ved 
lovforslagets fremsættelse den 11. juni 2014 
anvender virksomhedsordningen, og som 
har stillet virksomhedens aktiver til sikker-
hed for gæld, som ikke indgår i virksomheds-
ordningen, eller har en negativ indskuds-
konto, vil konsekvenserne heraf være, at der 
ikke kan spares op i virksomhedsordningen. 
Idet lovforslaget er gældende fra den 11. juni 
2014, antages det, at der skal laves en del-
årsindkomstopgørelse for perioden 1. januar 
– 10. juni 2014 og en tilsvarende opgørelse 
for perioden 11. juni – 31. december 2014. 

Ovenstående er dog kun gældende, såfremt 
summen af indskudskontoen samt en even-
tuel sikkerhedsstillelse overstiger en bagatel-
grænse på 100.000 kroner. •
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FÆRRE ADMINISTRATIVE 
BYRDER FOR 
VIRKSOMHEDER I 
DANMARK
 
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 
HAR I MAJ 2014 UDGIVET ”REDEGØREL-
SE OM ERHVERVSLIVET OG REGULERIN-
GEN”. I REDEGØRELSEN KONSTATERES 
DET, AT DE ÅRLIGE ADMINISTRATIVE 
BYRDER FOR ERHVERVSLIVET SAMLET 
SET ER REDUCERET MED CIRKA 335 MIL-
LIONER KRONER SIDEN 2011, OG AT DET 
DERMED PÅ MANGE OMRÅDER ER BLE-
VET LETTERE AT DRIVE VIRKSOMHED I 
DANMARK. 

Redegørelsen fremhæver blandt andet, at for-
højelsen af omsætningsgrænserne for moms-
angivelser, fjernelsen af den vægtbaserede 
emballageafgift samt ændringen af årsregn-
skabsloven, således at danske virksomheder 
har fået mulighed for at aflægge årsrapport 
på engelsk, har reduceret virksomheders tids-
forbrug ved at efterleve administrative krav. 

Derudover påpeger redegørelsen, at mulighe-
den for digital registrering af visse virksomhe-
der, herunder for eksempel enkeltmandsvirk-
somheder, interessentskaber og foreninger, 
har medført kortere sagsbehandlingstider og 
gjort det hurtigere at opnå tilladelser. Samti-
dig fremhæves det, at samlingen af selskabers 
kommunikation med det offentlige på virk.
dk, hvorfra det også er muligt for den enkelte 
virksomhed at finde relevante indberetnin-

ger, frister og dataservices, har forbedret den 
offentlige service.

Ovenstående er blot nogle af de initiativer fra 
2013, som, ifølge redegørelsen, har medført 
væsentlige lettelser for erhvervslivet.

Ifølge redegørelsen er formålet med det 
øgede fokus på effektiv regulering og enkle 
regler at understøtte virksomheders vækst-
vilkår ved blandt andet at skabe bureaukra-
tiske tidsbesparelser samt at styrke virksom-
heders konkurrenceevne. 

Den fremadrettede indsats for at gøre det 
endnu lettere at drive virksomhed i Danmark 
kommer også til udtryk i regeringens ”Vækst-
pakke 2014”, som blandt andet omfatter en 
række initiativer til hurtigere offentlig sagsbe-
handling og til reduktion af konkrete admini-
strative byrder, gebyrer med videre, herunder 
blandt andet afskaffelse af medielicens for er-
hverv, færre omkostninger ved regnskabsaf-
læggelse, gratis adgang til regnskabsdata og 
lettere kreditvurdering.    

En stor del af de konkrete tiltag bygger på for-
slag og anbefalinger fra det rådgivende organ 
”Virksomhedsforum for enklere regler”, som 
består af repræsentanter fra danske virksom-
heder, erhvervsorganisationer, arbejdsmar-
kedets parter samt eksperter i regelforenkling 
og regulering. Virksomhedsforum blev ned-
sat af Erhvervs- og Vækstministeriet i 2012 
for at sikre enklere løsninger i tæt dialog med 
erhvervslivet, og ifølge redegørelsen har rege-

ringen per april 2014 implementeret 60 for-
slag fra Virksomhedsforum.   

Udover de fremadrettede tiltag i vækstpak-
ken har regeringen sat som mål, at byrderne i 
erhvervslivet skal reduceres med to milliarder 
kroner frem mod 2020.

Nye regler om overtagelsestilbud
Den 1. juli 2014 trådte ændringerne af værdi-
papirhandelsloven og bekendtgørelsen om 
overtagelsestilbud i kraft. Ændringerne har 
medført nye regler om overtagelsestilbud i 
børsnoterede selskaber. De væsentligste æn-
dringer omtales kort nedenfor.

Ændring af værdipapirhandelsloven
Indførelse af en fast grænse for tilbudspligtens 
indtræden
Hvor en kapitalejer tidligere som udgangs-
punkt ifaldt tilbudspligt, hvis denne efter en 
erhvervelse af kapitalandele besad mellem 
en tredjedel og halvdelen af stemmerettig-
hederne i et børsnoteret selskab, er grænsen 
nu ændret, således at tilbudspligten udlø-
ses ved besiddelse af mindst en tredjedel af 
stemmerettighederne. 

Ny betingelse for fritagelse for tilbudspligt ef-
ter gennemførelse af et frivilligt tilbud 
En kapitalejer har hidtil været fritaget for til-
budspligt, hvis kapitalejerens bestemmende 
indflydelse var opnået efter gennemførelse 
af et frivilligt tilbud i overensstemmelse med 
reglerne i bekendtgørelsen om overtagel-
sestilbud. Efter de nye regler er fritagelsen 

/ FAGLIGE UDKLIP
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yderligere betinget af, at kapitalejeren har 
erhvervet mindst halvdelen af stemmerettig-
hederne som følge af det frivillige tilbud.   
  
Ny bekendtgørelse om overtagelsestilbud
Den nye bekendtgørelse har opdateret 
reglerne for overtagelsestilbud i overens- 
stemmelse med ændringen af værdi- 
papirhandelsloven. 

Ligebehandling af kapitalejere efter udløbet 
af tilbudsperioden
Ligebehandlingsprincippet gælder nu tillige 
i en periode på seks måneder efter tilbud-
speriodens udløb. En tilbudsgiver skal derfor 
kompensere de kapitalejere, der har accepte-
ret tilbuddet i tilbudsperioden, kontant, hvis 
tilbudsgiveren i tilbudsperioden eller i den 
efterfølgende seks måneders periode køber 
eller sælger kapitalandele på mere favorable 
vilkår end angivet i tilbuddet. 

Erhvervelse af kontrol ved gave 
Undtagelsen i den tidligere bekendtgørelse, 
hvorefter overdragelse af kapitalandele ved 
gave og ”eller lignende” ikke var omfattet 
af tilbudspligten, er ophævet. Tilbudsplig-
ten udløses nu derfor også, hvis en tred-
jedel af stemmerettighederne opnås ved 
gaveerhvervelse.    

Tilbudsperiodens længde 
Tilbudsperioden inklusive eventuelle for-
længelser og forbedringer (medmindre der 
fremkommer konkurrerende tilbud) går fra 
at være op til 12 uger til kun 10 uger. Sam-
tidig kan tilbudsperioden nu forlænges til 
brug for indhentelse af enhver form for myn-
dighedsgodkendelse, så den samlet er op til 
ni måneder. 

Meddelelse om resultat 
Tilbudsgiveren er givet en frist på 18 timer 
efter tilbudsperiodens udløb til at offentlig-
gøre en meddelelse om, hvorvidt tilbuddet 

forlænges eller afsluttes. Det endelige resul-
tat skal fortsat offentliggøres senest tre dage 
efter tilbuddets afslutning. 

Reduktion og frafald af betingelser
I overensstemmelse med Finanstilsynets 
praksis kræver den nye bekendtgørelse, at til-
budsgiver offentliggør et tillæg til tilbudsdo-
kumentet, hvis tilbudsgiver vil frafalde eller 
reducere en betingelse. Dette udløser auto-
matisk en forlængelse af tilbudsperioden 
med to uger. I modsætning til tidligere kan 
betingelser i et frivilligt tilbud frafaldes eller 
reduceres, uden at det skal vurderes, om der 
er tale om en forbedring af tilbuddet.  

Overgangsregler 
Hvis meddelelse om et pligtmæssigt eller frivil-
ligt tilbud er offentliggjort før den 1. juli 2014, 
behandles disse tilbud efter de hidtil gæl-
dende regler, selv om tilbudsdokumentet først 
er offentliggjort efter den 1. juli 2014, eller til-
budsperioden er udløbet efter den 1. juli 2014.

Ny forbrugeraftalelov
Den 13. juni 2014 trådte en ny forbruger-
aftalelov i kraft. Loven implementerer For-
brugerrettighedsdirektivet (2011/83/EU) og 
medfører en øget forbrugerbeskyttelse ved at 
stille strengere krav til de erhvervsdrivende.

De væsentligste ændringer af loven vedrører 
fjernsalg, herunder salg over internettet, og 
aftaler, som indgås uden for den erhvervsdri-
vendes forretningssted. Derfor er det navnlig 
virksomheder, der sælger varer eller tjeneste-
ydelser over internettet, som skal være op-
mærksomme på den nye lov. 

Et par af de vigtigste ændringer er indfø-
relsen af en udvidet oplysningspligt og en 
udvidet fortrydelsesret. Den udvidede op-
lysningspligt indebærer, at den erhvervsdri-
vende før og efter købet skal oplyse forbru-
geren om en række forhold, herunder blandt 

andet varens vigtigste egenskaber, detalje-
rede oplysninger om fortrydelsesretten og 
købelovens regler om mangler. Herudover 
bevarer forbrugeren sin fortrydelsesret, 
selvom forbrugeren har taget varen i brug. 
Forbrugeren hæfter dog for en eventuel vær-
diforringelse som følge af brugen.    

I forlængelse af ovenstående har Forbruger-
ombudsmanden fra juni 2014 sat særligt 
fokus på internetsalg. Forbrugerombuds-
manden har endvidere vedtaget et nyt sæt 
retningslinjer for virksomheders håndtering 
af onlinebetaling, som skal supplere den nye 
forbrugeraftalelov. Retningslinjerne træder i 
kraft den 1. september 2014 og vil præcisere, 
hvad der er god markedsføringsskik i forhold 
til gennemførelsen af betalinger med et beta-
lingsinstrument mellem en forbruger og en 
betalingsmodtager ved fjernsalg.

Ny varemærkelov i Kina
Den 1. maj 2014 trådte en ny varemærkelov 
i kraft i Kina. Den nye varemærkelov medfø-
rer en række væsentlige ændringer, som har 
betydning for danske virksomheder, der sæl-
ger eller producerer varer i Kina.   

Efter den nye lov kan ansøgeren ikke få re-
gistreret sit varemærke, hvis denne på an-
søgningstidspunktet er i ond tro om, at en 
anden virksomhed allerede benytter vare-
mærket. Herudover giver den nye lov blandt 
andet mulighed for at ansøge online og in-
den for flere vareklasser, ligesom det også 
vil blive muligt at få registreret lyde som va-
remærke. Ændringerne medfører også, at 
mulighederne for appel begrænses, samtidig 
med at bødeloftet for krænkelser og mulig-
hederne for erstatning og vederlag øges. 

På nuværende tidspunkt er det svært at sige, 
hvorvidt ændringerne samlet set forbedrer 
eller forringer retsstillingen for rettighedsha-
vere i Kina. • 
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INDFØRELSE AF PLIGT TIL 
INDBERETNING TIL ET 
SKATTEMÆSSIGT 
UNDERSKUDSREGISTER 
MED VIDERE
 
FOLKETINGET HAR DEN 27. MAJ  
2014 VEDTAGET ET LOVFORSLAG  
OM ET SKATTEMÆSSIGT UNDER-
SKUDSREGISTER.
 
Loven indebærer, at skattepligtige selskaber, 
fonde og foreninger har pligt til at foretage 
en digital éngangsregistrering af eksiste-
rende skattemæssige underskud opstået fra 
og med indkomståret 2002 til og med ind-
komståret 2013 samt at indberette skattefrie 
omstruktureringer for samme periode. 

Éngangsregistreringen af underskud indgår 
som en del af den kommende digitalisering 
af selvangivelsen, således at SKAT fra og med 
indkomståret 2014 automatisk kan beregne 
og fordele fremførselsberettigede underskud 
til årsopgørelse for henholdsvis sambeskat-
tede selskaber med videre og særbeskattede 
selskaber med videre.

Sker indberetningen til underskudsregistre-
ret ikke inden for tidsfristen, fortabes de el-
lers fremførselsberettigede underskud.

Indhold af indberetning
Indberetningen skal indeholde oplysning 

om det samlede fremførselsberettigede un-
derskud med angivelse af, hvilke indkomst-
perioder underskuddet stammer fra. 

Underskud, der allerede er anvendt, eller 
som ikke kan anvendes som følge af, at de 
er tabt for eksempel På grund af skattefri 
omstruktureringer, skal ikke indberettes. 
Det vil sige, at der kun skal ske indberet-
ning af underskud, som eksisterer ved ud-
gangen af indkomståret 2013.

Herudover skal der ske indberetning af 
skattefrie omstruktureringer, som selska-
bet har deltaget i fra og med indkomståret 
2002 og til og med indkomståret 2013, så-
fremt disse omstruktureringer har haft be-
tydning for underskudsanvendelsen. 

Tidsfrist
Perioden for indberetning af underskud 
med videre til og med indkomståret 2013 
vil løbe fra den 1. oktober 2014 til den 1. 
august 2015.

For sambeskattede selskaber på-
hviler indberetningspligten 
administrationsselskabet.

Udskydelse af selvangivelsesfristen for 
indkomståret 2014 for selskaber
For at imødekomme overgangsfasen for de 
selskaber, der skal indberettes til  
underskudsregisteret, har Folketinget ved-
taget, at selvangivelsesfristen for indkoms-
tåret 2014 for selskaber med videre vil være 

den 1. august 2015. Dette vil gælde for alle 
selskaber, der skal indgive selvangivelse til 
SKAT i perioden fra den 1. oktober 2014 til 
den 31. juli 2015, uanset om de har fremfør-
selsberettiget underskud at indberette til 
SKAT. Denne forlængede selvangivelsesfrist 
gælder kun for indkomståret 2014. 

Udsættelsen med selvangivelsesfristen for 
indkomståret 2015 betyder, at selskaber, 
der skal indberette underskud til SKATs re-
gister, kan foretage dette i sammenhæng 
med selvangivelsen for indkomståret 2014.

Det vil fra og med indkomståret 2014 blive 
obligatorisk for selskaber at selvangive digi-
talt til SKAT. Det forventes, at SKATs system 
til dette vil starte op i marts 2015, og alle 
selskaber skal derfor selvangive indkoms-
tåret 2014 i perioden fra marts 2015 til 1en 
august 2015. • 

/ FAGLIGE UDKLIP
SKAT FRITZ SØRENZEN, MOMS- OG SKATTEKONSULENT, DELOITTE

S. 42 /   SIGNATUR #3

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

FAGLIGE UDKLIP



F R E M  I  V E R D E N

DA N M A R K S  EK SP O RT K R ED I T

DER SKAL MERE END 
MEL OG SMØR TIL AT BAGE 12 MIO. 

SMÅKAGER I DØGNET

Jacobsens Bakery i Hedensted har suc-
ces. Derfor besluttede direktør Jan 
Jacobsen at investere i en fordobling af 
produktionen. Det krævede et anlægslån 
i banken, som vi kautionerede for. For 

Jacobsens Bakery betød det, at det var 
nemt at få Ja til lånet. For banken betød 
det mere forretning, mindre risiko og en 
glad kunde. Hvad enten det drejer sig om 
lån til udvidelse af produktionen, drifts-

fi nansiering eller en fi nansieringsløsning 
til en udenlandsk køber, kan vi stille en 
garanti til banken, så din kunde kan få Ja 
til den rigtige løsning. Se hvad der skal til 
på ekf.dk
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Forordning  
får store 
konsekvenser  
for ‘big four’

ningens konsekvenser fylder ‘en del’ i revisi-
onsbranchen pt. 

“Bare det ene element, som handler om firma-
rotation, betyder, at der er temmelig mange 

Den nye EU-forordning påvirker i høj grad vores forretningsplan,  
oplyser tre repræsentanter for ‘big four’ til SIGNATUR. Forordningen  
betyder, at revisorerne skal agere på et mere omskifteligt marked. 

 
Tekst/ Marianne Bom, freelancejournalist,  
Illustration/ Rasmus Juul

I de kommende år kastes revisorerne ud i 
konkurrence om flere store opgaver end sæd-
vanligt, fordi virksomhederne på grund af 
den nye EU-forordning skal sende deres revi-
sion i udbud mindst hver tiende år. Samtidig 
bliver markedet for rådgivning og andre ydel-
ser end revision mere uforudsigeligt, fordi for-
ordningen sætter begrænsninger for, hvilke 
opgaver revisor må løse for sine kunder, og i 
hvilket omfang revisor må løse andre opgaver 
end revision (70-procentsreglen). 

De nye regler vil i høj grad påvirke revisions-
selskabernes forretningsplaner. Det oplyser 

EY, Deloitte og KPMG 2014, som har givet 
SIGNATUR deres bud på, hvordan forordnin-
gen påvirker forretningsplanen, branchen 
og revisorernes arbejdsmarked. SIGNATUR 
spurgte: Hvor meget påvirker forordningen 
jeres forretningsplan på en skala fra ét til fem, 
hvor fem betyder høj grad af påvirkning? Sva-
rene lød ‘fire’ eller ‘fire til fem’. Altså er i hvert 
fald tre af de globale ‘big four’ ved at berede 
sig på store ændringer af markedet. PwC øn-
skede ikke at medvirke i denne artikel.

 Firmarotation får stor betydning
“Vi er i fuld gang med at drøfte forandringerne 
med kunderne, og vi har også etableret et ‘set 
up’, så vi bedst muligt kan håndtere alle tre ele-
menter af forordningen”, siger Anders Dons, 
administrerende direktør hos Deloitte. Det er 
hans opfattelse, at drøftelser om EU-forord-

Vi er i fuld gang med at drøfte 
forandringerne med kunderne, og 
vi har også etableret et ‘setup’, så vi 
bedst muligt kan håndtere alle tre 
elementer af forordningen.
Anders Dons, administrerende direktør
Hos Deloitte 
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Der er nogle revisorer, som er markedsmæssigt
mere populære end andre. Det bliver noget
af et puslespil for kunden at finde ud af:  
Hvem vil jeg gerne have, der er revisor?,"  
siger administrende direktør i Deloitte,  
Anders Dons.
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virksomheder, der skal rotere over de kom-
mende år. Det element alene giver en foran-
dring. Når du så dertil lægger, at der er nye 
typer ydelser, du ikke må lave som revisor, så 
giver det yderligere forandringer, og når du læg-
ger det hele sammen, så er der mange foran-
dringer, som man skal have styr på”, siger han.
Derfor har Deloitte styrket det ‘set up’, som 
man havde i forvejen, for at sikre overhol-
delse af eksisterende regulering. Der er tale 
om et ‘governance-set-up’ på ledelsesplan, 
som også vil blive brugt til at udvikle forret-
ningen. “Vi har et meget fint system på firmani-
veau, men også på enkeltkundeniveau, der sik-
rer, at vi ikke laver en opgave, vi ikke må lave. 
Vi monitorerer os selv løbende: Hvad er det, 
vi laver i dag som revisor og som rådgiver, og 
hvad er det, vi forventes at lave i fremtiden, og 

hvordan spiller det sammen? Vi skal være op-
mærksomme på, at vi ikke konflikter os selv. Vi 
har et behov for, at højre hånd ikke går rundt 
og laver noget, som venstre hånd ikke ved. Der 
bliver nødt til at være en stærk koordinering 
mellem vores forretningsområder, både lokalt 
og globalt,” forklarer han.

En af de større forandringer bliver ifølge An-
ders Dons, at revisor ikke forventes at måtte 
yde den samme skatterådgivning for selskaber 
af særlig interesse for offentligheden (PIE-kun-
der) i fremtiden, som de gør i dag, hvor skat 
ofte er en stor post ved siden af revision.
“Der er nogle revisorer, som er markedsmæs-
sigt mere populære end andre. Det bliver noget 
af et puslespil for kunden at finde ud af: Hvem 
vil jeg gerne have, der er revisor? Hvem vil jeg 
gerne have som rådgiver på områder, der kon-
flikter med revision, og som traditionelt set 
har været løst af revisor? Og er de personer så 
overhovedet til rådighed? Der vil over de kom-
mende år være et vindue, hvor det vil være re-
lativt kompliceret for kunderne at få det hele  
til at lande”.

Betydning for branchens indtjening
På det seneste har revisorkrigen og KPMG- 
partnernes skift til EY betydet pres på pri-
serne, siger Anders Dons. Han tror ikke på 
yderligere prisnedsættelser og er som Jesper 
Koefoed, Country Managing Partner hos EY, 
fortrøstningsfuld på vegne af branchens ind-
tjening på længere sigt. Jesper Koefoed for-
venter, at ‘big four’ vil øge deres marked, selv 

om én af intentionerne med forordningen var 
at skabe mere plads til andre fra branchen: 
“‘Big four’ vil blive yderligere styrket, fordi de er 
de eneste, som globalt kan servicere PIEs (sel-
skaber af særlig interesse for offentligheden, 
red.)”, mener han. 

Men på kort sigt vil navnlig kravet om rota-
tion og forbuddet mod at yde visse ydelser 
påvirke ‘big four’s’ indtjening negativt, fordi 
der skal investeres i tilbud på nye engage-
menter, mener Jesper Koefoed. “ Opgaverne 
vil indledningsvis have lavere margin som 
følge af indkøring. Disse omkostninger vil vi 
over tid søge at vælte over på kunderne. Så 
kortvarigt vil branchens margin bliver reduce-
ret som følge af tilbudsomkostninger, indkø-
ringsomkostninger og konkurrencepres. Men 
på længere sigt vil priser og margin stige, som 
følge af individuel prissætning på de respek-
tive ydelser”, siger han og tilføjer, at det nye 
EY føler sig godt rustet til konkurrencen ‘med 
styrkede kompetencer nationalt og globalt’. 
Desuden investerer firmaet betydeligt i salgs-
opsøgende aktiviteter.

Ekstra omkostninger uden højere kvalitet
FSR – danske revisorer har kritiseret EU-for-
ordningen for, at den påfører virksomhe-
derne ekstra udgifter uden at sikre højere 
kvalitet. Det er Anders Dons, Jesper Koefoed 
og Henrik O. Larsen, Head of Audit hos KPMG 
2014, enige i. Men Henrik O. Larsen tvivler på, 
at øgede omkostninger for virksomhederne 
er lig med øget indtjening for revisorerne.
“Jeg vil ikke sige, at forordningen fører til, at re-
visorerne tjener flere penge, for det er usikkert, 
hvad der sker. Det øgede antal udbud er meget 
ressourcekrævende for revisionsselskaberne. 
Og lige nu er der ikke nogen steder, hvor pri-
serne stiger. Hver gang der er et udbud, er der 

EU-FORORDNINGEN 

Politikernes mål med forordningen er at 
sikre revisors uafhængighed og revision af 
høj kvalitet i virksomheder af særlig inte-
resse for offentligheden (PIE). Forordnin-
gen er vedtaget og finder anvendelse fra 
juni 2016. SIGNATUR fokuserer i nærvæ-
rende artikel på tre centrale elementer:

Firmarotation: Begrænsning på ti år som 
revisionsselskab, dog kan national lov give 
mulighed for forlængelse.

Forbud mod at udføre ikke-revisionsydel-
ser som revisor. Dog med mulighed for 
undtagelser, som fastsættes nationalt.  
For eksempel:

Eksempel 1. 
hvis ydelserne har dokumenteret,  
ubetydelig indvirkning på de reviderede 
regnskaber 

Eksempel 2. 
hvis principperne om uafhængighed  
i direktiv 2006/43/EF efterkommes.

Loft over rådgivning: Revisionsselskabet 
må højst sælge andre ydelser end revision 
for et beløb på i gennemsnit maksimum 
70 procent af regningen på revision set 
over tre år. Lovpligtige ydelser tæller ikke 
med som ‘andre ydelser’.

Det øgede antal udbud er  
meget ressourcekrævende for 
revisionsselskaberne. Og lige nu er 
der ikke nogen steder, hvor priserne
stiger. Hver gang der er et udbud, er 
der fire revisionsfirmaer, der på de 
lidt større virksomheder skal bruge 
500 timer på udbud, og det er timer, 
som du ikke får penge for.
Henrik O. Larsen, 
Head of Audit, KPMG 

‘Big four’ vil blive yderligere  
styrket, fordi de er de eneste, 
som globalt kan servicere PIEs 
(selskaber af særlig interesse  
for offentligheden, red.) 
Jesper Kofoed, 
Country Managing Partner, EY 
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ERC ESTATE

fire revisionsfirmaer, der på de lidt større virk-
somheder skal bruge 500 timer på udbud, og 
det er timer, som du ikke får penge for”, siger 
Henrik O. Larsen.

Ifølge de tre repræsentanter for ‘big four’ kan 
forordningen føre til, at revisionshuse vælger 
at sige nej til at revidere konkrete regnskaber, 
fordi der er flere penge i andre opgaver.
For virksomhederne betyder forordningen, at 
de får brug for at tilknytte en større kreds af 
revisorer og rådgivere på grund af forordnin-
gens nye grænser for revisors arbejde, mener 
Henrik O. Larsen, og kompleksiteten smitter 
af på revisionsselskaberne. Det kan vise sig 
at være en god tid at bygge KPMG 2014 op, 
mener han. “Den største ændring er 70-pro-
centsreglen, og så vil der også ske et øget om-
fang af revisionsudbud og dermed et øget skift 
af revisionsfirmaer. Det bliver de væsentlige 
elementer på sigt. Men det er ikke noget, der 
påvirker vores nye virksomhed negativt, for vi 
begynder fra scratch i relation til rotationsreg-
lerne og bygger rådgivningsområdet op efter 
behov”, siger han og uddyber, at 70-procents-
reglen i branchen betragtes som ‘et snærende 

bånd’, fordi nogle revisorer tjener betydeligt 
på opgaver ved siden af revision. De yder for 
eksempel skatterådgivning og udfører due 
diligence-opgaver. 

Mere fut på arbejdsmarkedet
Internationalt har der været forlydender om, 
at nogle revisionsselskaber nu ville speciali-
sere sig i kun at yde enten revision eller råd-
givning. Men alle tre interviewede selskaber 
oplyser, at de går efter at fortsætte som ‘full 
service’. “Bredden og dybden af kompetencer 
vil være afgørende for morgendagens vindere”, 
siger Jesper Koefoed fra EY. 
 
Henrik O. Larsen og Anders Dons forventer, 
at der bliver øget rotation på revisorernes 
arbejdsmarked i de kommende år i forhold 
til det, branchen historisk har været vant til. 
Men får det så betydning for de konkurren-
ceklausuler, som i dag forhindrer nogle re-
visorer i at udføre visse opgaver i op til to år 
efter jobskifte? Nej, ikke umiddelbart, lyder 
deres skøn. “Konkurrenceklausulerne findes, 
fordi selskabet har investeret i specielle kom-
petencer og værktøjer, som har to ben og kan 

gå i morgen. Kunderne har en interesse i, at den 
ønskede kompetence er fuldt tilgængelig, uan-
set hvor den måtte være. Derfor afhænger ud-
viklingen i høj grad af kundernes ønsker”, siger 
Anders Dons. •
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AT REGNE  
DEN UD  

PÅ NETTET
Revisorers hjemmesider ligner til forveksling hinanden.  

Tiden kalder på skærpede profiler og revisorer, der gør sig klart,  
hvad de vil på nettet, lyder det fra flere eksperter. 
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Mange revisorer er af den opfattelse, 
at deres arbejdsfelt er meget statisk, 
og at det derfor er vanskeligt 
at bringe løbende nyheder og 
kommentarer til kunderne.  
Men det afhænger af perspektivet. 
Nyheder skal ikke være nyt for 
revisoren, men nyt for kunden
Thomas Sørensen, registreret revisor
Revisionskontoret Fredericia-Vejle 

 
Tekst/ Peter Borberg og Thorsten Asbjørn 
Lauritsen, freelancejournalister

 
En rundtur på nettet afslører, at mange 
hjemmesider hos landets revisionsvirksom-
heder over en bred kam ligner hinanden til 
forveksling. Visuelt træder mange sites frem 
med et foto af revisoren eller hele teamet 
i nydeligt tøj på kontoret. Menuerne er de 
kendte: “Rådgivning”, “Revision og regnskab”, 
“Bogføring” og så videre. Ord og formulerin-
ger går igen. Hjemmesiderne lover at sætte 
virksomheden i fokus og taler desuden rask 
væk om professionalisme, effektivitet, kom-
petencer og højt serviceniveau.  

Men spørgsmålet er, om ensartetheden 
overhovedet kan undgås, når det gælder en 
branche, som er bundet på hænder og fød-
der af lovgivning, og som – når alt kommer 
til alt – leverer mange ensartede ydelser. Er 
det muligt at skabe en profil og et sprog, der 
er forskelligt fra konkurrentens?

Ja! lyder meldingen fra en af landets førende 
branding- og kommunikationsrådgivere, Bo 
Bomuld, som blandt andet står bag sloganet 
“Det man hører er man selv” for DR’s P3 og 
“Drop kopierne, bevar originalerne” for Ret-
tighedsalliancen, og som arbejder med sam-
menhængen mellem en virksomheds iden-
titet og dens brand. “Lovgivning og bestemte 
ydelser er en dårlig undskyldning for, hvorfor 
revisorer ikke har nogle mere interessante og 
nærværende hjemmesideprofiler. I stedet bør 
disse rammer ses som den bane, revisorerne 
har at spille på med deres markedsføring. 
Spørgsmålet er, hvordan de vælger at spille”, 
siger Bo Bomuld.

Skarpere på tilgangen
Han mener, at revisorerne står ved en skil-
levej på brandingvejen. De skal, fremfører 
Bo Bomuld, gøre op med sig selv, om de vil 
have en profil på nettet, som adskiller sig og 
derved kan bane vej for flere kunder. Eller 
om de vil have en hjemmeside, der dybest 
set blot er et elektronisk visitkort. “Tiden 
er løbet fra hjemmesider, der er fyldt med de 
samme løfter, klicheer og gummiord. Sagen 
er, at når du siger det samme som de andre, 
så er du i realiteten det samme som de andre. 
Den kommunikation, som er forventelig – at 
du for eksempel er professionel og lever op til 
lovgivningen – er ligegyldig og intetsigende”, si-

ger Bo Bomuld, der anbefaler, at revisorerne 
i stedet begynder at bruge deres markeds-
føringskræfter på at finde ud af, hvordan de 
kan differentiere sig. Potentialet er stort, me-
ner brandingeksperten. “Revisorerne skal gå 
på opdagelse i selve deres tilgang til kunderne 
og på den vis specialisere sig i det, der rækker 
ud over selve ydelserne. Hvad er det bag ved 
tallene, som revisoren kan bringe i spil og gøre 
sig interessant på? Er det udvikling, fremdrift 
eller noget helt tredje? Bag disse spørgsmål 
ligger muligheden for den individualiserede 
profil, som revisorens ydelser skal tage afsæt 
i. Det gælder om at fokusere knivskarpt på, 
hvad der er kundens særlige udbytte ved at 
vælge netop dig som revisor”.

Den personlige troværdighed 
Bo Bomulds ord vækker genklang hos Lars 
Pynt Andersen, der er ph.d. og forsker i mar-
kedskommunikation på Institut for Marke-
ting & Management ved Syddansk Univer-
sitet. Han påpeger dog, at der er væsentlig 
forskel på den differentiering og branding, 
der udfolder sig inden for områderne busi-
ness to consumer og business to business, 
som revisorerne hører til. “Man kan have 
meget højt til loftet med differentieringen, hvis 
man sælger forbrugerprodukter. Sælger du co-
laer, kan du tillade dig mere sprælskhed, end 
når du arbejder business to business. Her sæl-
ger du langsigtede kunderelationer, hvilket stil-
ler meget høje krav til din troværdighed. Det 
gør, at du som revisor først og fremmest skal få 
folk til at tro på dig”, siger Lars Pynt Andersen, 
der pointerer, at branding og positionering 
dybest set er baseret på, at personlighed og 
troværdighed performes gennem kommuni-
kation og service.

Forskeren peger i den sammenhæng på, at 
kundens oplevelse af troværdighed ikke ud-
springer af, om revisoren på sin hjemmeside 
får fortalt, at han kan regne og overholder 
lovgivningen. Men derimod at personlighed 
og troværdighed sættes i spil på en måde, der 
genkendes i det virkelige møde. “Faggrupper, 
der opererer inden for business to business, kan 
med fordel nedtone den faktuelle side af deres 
ydelser og i stedet få deres ambitioner og visi-
oner mere i spil. Det kan for eksempel handle 
om, at man får formidlet, hvilke ambitioner 
man som revisor har for mødet med kunden, 
eller hvad det er, som kunden kan forvente af 
udbytte ud over den gængse ramme”, siger Lars 
Pynt Andersen. 

Revisoren på sociale medier
Netop det personlige islæt og muligheden for 
at skabe tættere kontakt mellem revisor og 
kunder via websitet, er man også optaget af 
hos Skabertrangweb i Silkeborg, der blandt 
andet har leveret online-løsninger til FSR – 
danske revisorer. I det midtjyske mener man, 
at mange revisorer kan styrke deres position 
på nettet ved at tænke mere dynamisk. “Mens 
websitet er det, som rent kommunikationsmæs-
sigt befinder sig længst væk fra kunden, og det 
personlige møde er det tætteste, så er digitale 
dialogplatforme som for eksempel LinkedIn en 
mulighed for at give lidt mere af sig selv fra en 
faglig vinkel”, siger Thomas Sørensen, webbu-
reauchef, Skabertrangweb, der også undrer 
sig over, at så få revisorer benytter sig af de 
kommunikative muligheder, som udspringer 
af en stærk webplatform, for eksempel elek-
troniske nyhedsbreve eller nyheder formid-
let på de sociale medier. “Mange revisorer er 
af den opfattelse, at deres arbejdsfelt er meget 
statisk, og at det derfor er vanskeligt at bringe 
løbende nyheder og kommentarer til kunderne. 
Men det afhænger af perspektivet. Nyheder 
skal ikke være nyt for revisoren, men nyt for 
kunden. På den måde får kunderne øjnene op 
for alle de ting, de også kan bruge deres revisor 
til. Så det er her, at revisoren har en mulighed 
for at formidle nogle budskaber, som kun-
den meget vel kan tænkes at bære videre i sit 
netværk”, siger Thomas Sørensen og nævner 
samtidig, at villigheden til at give gratis råd og 
ideer via nettet kan bidrage til at styrke kun-
dens tillid til revisoren. •
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Fredericia

Vejle

“Vi har et mål om, at vi vil til at 
være aktive på de sociale medier 
med nyheder, som har relevans 
for kunderne. Det skal bidrage 
til at understøtte vores mere 
personlige profil på nettet”
Erik Krab Koed, registreret revisor
Revisionskontoret Fredericia-Vejler 

REVISORER  
GÅR TIL FILMEN
Hos Revisionskontoret Fredericia-Vejle har man taget filmsekvenser i brug  
for at skabe en mere personlig hjemmeside. Næste skridt er de sociale medier.

Da Revisionskontoret Fredericia-Vejle for 
to år siden blev skabt som en sammen-
lægning af to revisionsfirmaer, blev især 
ét punkt sat højt på dagsordenen: Der 
skulle skabes en ny hjemmeside, der ikke 
lignede konkurrenternes. Resultatet er i 
dag en hjemmeside, der blandt andet in-

deholder en 51 sekunder lang introdukti-
onsfilm. Her træder medarbejderne frem 
og fortæller om revisionskontorets ydel-
ser for især små og mellemstore virksom-
heder. “I forbindelse med firmasammen-
lægningen drøftede vi flere gange, hvordan 
vi kunne skabe en ny identitet på nettet. Vi 
besluttede, at vi ville bringe kunderne tæt-
tere på revisorerne og kontoret ved hjælp 
af film, så der allerede på nettet blev skabt 
en oplevelse af at kende os og kontoret”, 
siger Erik Krab Koed, registreret revisor 
og medindehaver af Revisionskontoret 
Fredericia-Vejle.

Ansigtet bag regnskabet
Erik Krab Koed lægger ikke skjul på, at 
det netop for revisorer kan være en ud-
fordring at skabe en profil, som skiller sig 
ud. “Det er jo stort set de samme ting, vi la-
ver, så det siger sig selv, at man er nødt til 
at tænke i andre baner end blot ydelserne, 
hvis man vil differentiere sig på nettet”.

For Revisionskontoret Fredericia-Vejle 
har det væsentlige været at kommuni-
kere nærvær, tryghed og personlighed 
på hjemmesiden. “Ved at have fokus på 
ansigterne og folkene bag regnskaberne 
vil vi gerne efterlade det indtryk hos 
kunderne, at de kan stole på os. At vi er 
nemme og omgængelige at samarbejde 
med. Det kan være svært at kommunikere 
med lutter ord”, siger Erik Krab Koed. 

Social webkontakt
Men for Revisionskontoret Frederi-
cia-Vejle stopper det ikke med film på 
hjemmesiden. Næste skridt hedder de 
sociale medier, som Erik Krab Koed er 
overbevist om vil skabe endnu tættere 
webkontakt til kunderne. “Vi har et mål 
om, at vi vil til at være aktive på de sociale 
medier med nyheder, som har relevans 
for kunderne. Det skal bidrage til at un-
derstøtte vores mere personlige profil på 
nettet”, siger Erik Krab Koed. • Ik
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Betyder service og leverance 
sikkerhed også noget for jer, 
så kontakt Sluktørsten for en 
uforpligtende snak om jeres behov.
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Designkonsulent og grafisk formgiver Ole 
Munk, der blandt andet anmelder hjemmesi-
der for fagbladet Journalisten, har en klar an-
befaling til, hvordan der skal tages fat, når re-
visorvirksomheden skal have en ny fængende 
hjemmeside: Indkreds 5-6 potentielle kerne-
kunder og tag afsæt i, hvordan deres forvent-
ninger til en ny webprofil vil være. “Når folk 
skal videregive et budskab, så begår mange den 
fejl, at de fortæller om produktet eller sig selv 
i stedet for at stille skarpt på, hvad deres mål-
gruppe gerne vil vide. Kan revisoren udpege de 
nøglespørgsmål, som en ny kunde som oftest 
søger svar på, så har man en god ramme om en 
ny hjemmeside”, siger Ole Munk.

Billeder af kunden
Designkonsulenten betoner i det hele taget 
vigtigheden af, at kunden kommer langt mere 
i forgrunden. Det gælder i tekst og rent visu-
elt. Frem for de velkendte portrætbilleder af 
revisorerne på kontoret virker det mere ef-
fektfuldt og vedkommende at se revisoren 
i samspillet med kunden. “Som ny kunde vil 
man eksempelvis gerne have oplysninger om 
priserne hos revisoren samt et signal om, hvor-
dan samarbejdet med kunden gribes an. Her 
kan oplysninger om selve samarbejdsformen 
kombineret med sigende billeder skabe et til-
lidsvækkende indtryk”, siger Ole Munk.

Små skærme = færre ord
Også korte videoklip, der belyser forskellige 
kundesituationer, bør i fremtiden pryde re-
visorhjemmesider, anbefaler designkonsu-
lenten. “Vi er inde i en udvikling, hvor hjem-
mesider bliver designet, så de også fungerer 
på små mobile enheder som for eksempel 
IPads og Smartphones. Det betyder, at web-
teksterne skal være yderst komprimerede og 
gerne suppleret med små film. Mere dynamik 
på hjemmesiden kan få den til at skille sig ud 
fra mængden”, afslutter Ole Munk. •

Flyt øjnene fra dig selv
Gode råd: Opbygning af en fængende revisorhjemmeside  
starter med en skarp indkredsning af kundens forventninger.

Et billede af revisor i samspil med kunden giver  
hjemmesiden et meget mere vedkommende  
image, mener designkonsulent Ole Munk.
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GRUNK EVENT PRÆSENTERER

Booking:
Telefon 70 220 940
mail@grunkevent.dk
www.grunkevent.dk

Kæmpe julebuff et for virksomheder 
på Hotel d’Angleterre

Oplev 

LIS SØRENSEN
PETER AG 

STAGEBREAKERS & DJ

KUN 1.595,- per person*

*Prisen er ekskl. moms og gælder ved reservation af minimum 10 personer.
Ved mindre end 10 personer tillægges kr. 100,- per person ekskl moms.

Flg. datoer: 21., 22., 28. og 29. november, samt 5., 6., 12., 13. og 19. december



/  SYNSPUNKTS

Svend Aaage Jensen: Vi revisorer påtegner i SMV-
segmentet cirka 200.000 regnskaber om året. Det første, 
man som revisor spørger sig selv om, er: Har revision værdi?

 
Synspunkt/ Svend Aage Jensen,  
statsautoriseret revisor, partner  
Kvist & Jensen A/S

Vores forening, FSR – danske revisorer, har 
foretaget en undersøgelse blandt vores kunder 
og interessenter. Resultatet af denne under-
søgelse er ret entydig, nemlig at revision har 
værdi og er med til at sikre, at det offentlig-
gjorte regnskab er troværdigt og kan tillægges 
en værdi, det ellers ikke ville have haft. Det er 
den helt generelle opfattelse. Det seneste resul-
tat af en undersøgelse fra FSR – danske reviso-
rer viser, at revisor i påtegningen i det seneste 
år har gjort opmærksom på 14.000 tilfælde 
af ulovlige aktionærlån. Samfundsværdien er 
skatten af cirka tre milliarder kroner.

PÅTEGNINGER 
OG REVISIONENS 
VÆRDI I SMV- 
SEGMENTET

Så, ja: Revisionen har værdi for alle virksom-
hedens interessenter.

Forstår brugerne påtegningen?
Et andet spørgsmål er: Forstår brugerne og 
interessenterne revisors påtegning?
Et regnskab består som delelement af en 
talopstilling. Den del af regnskabet er for-
ståeligt, fordi det bygger på en lang tradi-
tion, og alle (uanset om det er ejeren eller 
interessenterne) er klar over indholdet af 
de enkelte poster. Problemet opstår, når 
ejeren og interessenterne skal læse revisors 
udtalelse om validiteten af de tal og op-
stillinger, der fremgår af resultatopgørelse, 
balance, noter og øvrige oplysninger i regn-
skabet, som revisor skal udtale sig om. Altså 
revisionspåtegningen.

Hvis du lægger dig tilbage i liggestolen, lukker 
øjnene og lader en påtegning passere for dit 
indre blik og så lader som om, at du er en lille 
erhvervsdrivende med et selskab og spørger: 
Forstår jeg det? Det sprogbrug forstår sme-
demester Hansen med tre ansatte ganske en-
kelt ikke. Jeg vil postulere, at ej heller alle er-
hvervsansatte i pengeinstitutterne forstår det, 
og det offentlige (SKAT) forstår det slet ikke. 

Det, vi skriver under på i en blank påtegning, 
er, at vi i alt væsentligt kan stå inde for de op-
lysninger, der fremgår af regnskabet, og  
at vi er af den opfattelse, at det er aflagt  
efter lovgivningen.

Vi udtaler os ikke om, at det er fuldstændig 
korrekt, som er SKATs og den skrevne presses 
opfattelse. Og dermed opstår der i relation til 
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Dansk ret er jo for en stor dels vedkommende bygget op på EU-lovgivningen. Og i EU-lov-
givningen forholder man sig fortrinsvis til de store virksomheder. Hvorimod SMV-segmen-
tet i princippet er underlagt den nationale lovgivning. I Danmark har man så valgt at sige: 
Revision er revision. Og det uanset om der er tale om en børsnoteret virksomhed eller 
smedemester Hansen med tre ansatte. Dermed har man så valgt at bruge den samme på-
tegning på alle regnskaber, der revideres. Hvis man vil, er der lovgivnings-mæssig mulighed 
for at ændre dette forhold. Et forslag kan derfor være, at revision af de små virksomheder 
(SMV-segmentet) får en påtegning, der på dansk er til at forstå, medens øvrige (de offentlig, 
interessante virksomheder) bruger den, der er omtalt i ISA 700. Rent provokatorisk kan jeg 
foreslå følgende formulering til en påtegning på et SMV-regnskab:

“Vi har revideret årsregnskabet for smedemester Hansen ApS. Årsregnskabet giver efter vor op-
fattelse et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling per 31. december 2013.” 

Hvis revisionsfirmaerne på deres hjemmeside skriver, hvad revision er – her kan FSR – dan-
ske revisorer nok være behjælpelig – så er der ingen, der er i tvivl, og påtegningen er forståe-
lig. Alternativt kan man lave en ny og forståelig påtegning, der gælder for alle selskaber. Men 
det er måske næppe muligt.

Det er utroligt, hvad et solstik kan give af tankeaktivitet, som kan være med til at formindske 
forventningskløften.

FORSLAG
det offentlige og samfundet en forventnings-
kløft. En ting er så, at den såkaldte blanke 
påtegning er svær at forstå. Endnu sværere 
bliver det, når revisor tager et eller andet for-
behold, som skal beskrives på en ganske sær-
lig måde. Og helt uoverskueligt bliver det at 
forklare smedemester Hansen, at en supple-
rende oplysning ikke er et forbehold, men en 
blank påtegning, hvor vi ud over konklusio-
nen skal henlede læserens opmærksomhed 
på et særskilt punkt i regnskabet eller oplyse 
læseren om øvrige forhold, der ikke påvirker 
rigtigheden af regnskabet, men enten skal 
oplyses til det offentlige eller øger regnskabs-
læserens forståelse af regnskabet. 

Påtegningens lovmæssige grundlag 
Den revisionspåtegning, vi bruger, er en di-
rekte oversættelse af den internationale stan-
dard. I dette tilfælde ISA 700.

a. Den danske lovgivning
I Erklæringsbekendtgørelsen hedder det i § 
1, stk. 3: “Revisor skal udforme erklæringerne 
og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt 
sprog”. Det er fra lovgivers side klar tale. Der-
udover er der i § 5 i overskriftsform en over-
sigt over, hvad en påtegning skal indeholde. 
For at klarificere lovgivningen har Erhvervs-
styrelsen udgivet: Vejledning om bekendtgø-
relse om godkendte revisorers erklæringer. 
På side 7 i Erhvervsstyrelsens vejledning til 
bekendtgørelsen står der: 

“Revisorer skal udføre deres erklæringsop-
gaver med sikkerhed i overensstemmelse 
med god revisorskik. Det betyder blandt an-
det, at de danske revisorstandarder (RS) om 
revisionspåtegninger og andre erklæringer 
med sikkerhed finder anvendelse i Danmark, 
medmindre de er i konflikt med den danske 
revisorlovgivning”.

Og her er der så henvist til RS 700 (den nuvæ-
rende ISA 700) om den uafhængige revisors 
påtegning på et fuldstændigt regnskab med 
generelt formål. Endvidere står der på side 8:

“EU-kommissionen har bemyndigelse til at 
vedtage, at de internationale standarder (ISA) 
skal gælde for lovpligtig revision inden for EU/

EØS. Indtil der er truffet en sådan beslutning, 
gælder den danske revisorlovgivning, herun-
der erklæringsbekendtgørelsen, ved revisors 
afgivelse af revisionspåtegninger”.

Da FSR – danske revisorer samtidig er med-
lem af den internationale revisororganisa-
tion, er man som medlem af FSR – danske re-
visorer pligtig at overholde de internationale 
standarder.

b. De internationale standarder
ISA 700 omhandler “Udformning af en kon-
klusion og afgivelse af en erklæring om et 
regnskab”. Standarden indeholder dels nogle 
krav (overskrifter til indholdet af en revisor-
påtegning), dels nogle eksempler på, hvor-
dan en påtegning kan se ud. Disse eksempler 
er oversat fra engelsk og herefter direkte im-
plementeret i dansk praksis, det vil sige, at 
disse påtegninger er gældende standarder i 
Danmark. 

Konklusion
Revisionspåtegningen kan altså udformes på 

et forståeligt dansk efter Erklæringsbekendt-
gørelsens § 1, skt. 3, hvis lovgivningsmagten og 
dermed Erhvervsstyrelsen finder det ønske-
ligt. Lovgivningsmagten kan derfor være med 
til at mindske forventningskløften mellem re-
visor, virksomhedsejeren og samfundet. •
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“REVISORERNES  
INTEGRITET  
BETYDER ALT”
Thorbjørn Sofsrud vil i sin tid som formand for evisorkommissionen arbejde 
målrettet for at højne kvaliteten i en branche, han respekterer. Det skal blandt  
andet ske ved sikre det stærke faglige niveau til revisoreksamenen.

 
Tekst/ Anne Marx Lorenzen,  
journalist FSR – danske revisorer

 
For godt et år siden fik Revisorkommissionen 
ny formand. 55-årige Thorbjørn Sofsrud er 
partner hos Kammeradvokaten og er en af de 
få advokater, der kan bryste sig af titlen som 
dr. Jur. Til hverdag beskæftiger han sig med 
selskabsret, og som formand for Revisorkom-
missionen synes han, det er vigtigt, at ikke-re-
visorer også har en finger med i spillet, når det 
kommer til lovgivning på området.

“Det, jeg synes er spændende i forhold til Revi-
sorkommissionen, er, at man har den paritetiske 
sammensætning. At man har sammensætnin-
gen både af revisorsiden, og at man også har 
repræsentanter fra brugerne og interessenterne 
i bred forstand. Det, synes jeg, er en utrolig stor 

kvalitet, og dermed også en god mulighed for at 
højne kvaliteten i branchen,” fortæller han.

Formanden mener især, at revisors rolle som 
offentlighedens tillidsrepræsentant er vigtig og 
fremhæver, at det ikke nødvendigvis er en let 
opgave at påtage sig.

“Det er en svær opgave, som revisor har, for når 
vi taler om erklæringsarbejde, har man jo en 
opdragsgiver, men det er jo ikke kun for denne, 
at man laver sit erklæringsarbejde. Det er jo i 
virkeligheden også for alle dem, der skal læse 
et regnskab eller en anden rapportering. Det 
betyder, at der vil være tilfælde, hvor den umid-
delbare klient ikke på samme måde værdsætter 
arbejdet, som de egentlig burde, og i værste til-
fælde finder det generende for deres virksom-
hed. Det er en udfordring og en pædagogisk 
opgave, som revisor har, og som jo ikke er nem,” 
forklarer Thorbjørn Sofsrud.

Essentielt med faglig ballast 
Derfor er det også vigtigt ifølge Thorbjørn 
Sofsrud, at revisor har en god faglig ballast, 
så de kan stå imod, hvis en klient gør ind-
vendinger, eller hvis man selv kommer i tvivl 

Som offentlighedens tillids-
repræsentant er man forpligtet 
til at sikre, at revisionen har den 
fornødne kvalitet, også selvom 
økonomien i den konkrete opgave
måske ikke slår til.  
Thorbjørn Sofsrud
Formand for Revisorkommissionen 
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REVISORKOMMISSIONEN

Revisorkommissionen bistår Erhvervsstyrelsen ved administrationen af og lov  
om statsautoriserede og registrerede revisorer.

Revisorkommissionen er nedsat af Erhvervsstyrelsen og afholder blandt andet eksamen 
for de statsautoriserede og registrerede revisorer.

Kommissionen består af en formand og 10 medlemmer, hvoraf fem er godkendte reviso-
rer, to forretningskyndige og tre særligt sagkyndige med hensyn til henholdsvis skatteret, 
skifteret og nationaløkonomi.

Kilde: erhvervsstyrelsen.dk

KURSUS I REVISORS ANSVAR OG PLIGTER

Hør, hvordan du bedst undgår en situation, hvor der kan blive tale om påtale af Revisortil-
synet eller Revisornævnet, og/eller at ifalde erstatningsansvar, og hvordan du bedst tilret-
telægger dit arbejde: Hvor er de største risici og faldgruber?

Blandt andre formand for Revisorkommissionen Thorbjørn Sofsrud underviser på kurset, 
der finder sted den 12. november kl. 9.30 - 16.30 i København.

Læs mere på kursusplan.fsr.dk.

om, hvad der er rigtigt eller forkert i en sag. 
Og her er det vigtigt, at revisor ikke hænger 
sig i økonomien.

“Man kan eksempelvis ikke altid tilpasse op-
gaven til honorarets størrelse. Som offentlighe-
dens tillidsrepræsentant er man forpligtet til at 
sikre, at revisionen har den fornødne kvalitet, 
også selvom økonomien i den konkrete opgave 
måske ikke slår til. Revisor skal selvfølgelig 
have penge for sit arbejde, men man må ikke 
gå på kompromis med sin integritet,” forklarer 
Thorbjørn Sofsrud.

Kommissionens arbejde det første år med 
Thorbjørn Sofsrud ved roret har især haft 
fokus på ændringen i eksamen til statsauto-
riseret revisor, og kvalitet har også her spil-
let en afgørende rolle i implementeringen af 
den nye eksamen.

“Vi skal sikre, at niveauet af revisoreksamen 
forbliver på det hidtidige niveau for de stats-
autoriserede revisorer. Den faglige kvalitet skal 
holdes. Det vil være ligeså svært at bestå den 
nye eksamen, fordi kravene i virkeligheden er 
de samme, men i og med at man har lavet det 
modulopdelt, så man tager eksaminerne i mo-
duler, er tanken bagved i hvert fald, at man 
ikke skal læse hele pakken op på én gang, men 
at man i stedet kan koncentrere sig om enkelte 
områder og så gå til eksamen i det,” fortæller 
Thorbjørn Sofsrud.

Underviser i pligter og ansvar
Thorbjørn Sofsrud kaster sig ud i rollen som 
underviser til efteråret, hvor han skal være 
en del af et kursus om revisors ansvar og 
pligter. Fokus bliver her på revisors ansvar 
over for virksomhedens bestyrelse.

“Nu er bestyrelsen jo ikke offentligheden, men 
den er også en interessent i forhold til revisor, 
som måske ligger ud over den, som revisor har 
den daglige kontakt med. Det er derfor vigtigt, 
at revisor er opmærksom på, at den interesse, 
som skal varetages, også er bestyrelsens. Ek-
sempelsvis i forhold til den daglige ledelse. 

Den daglige ledelse kan måske godt have en 
bestemt idé om, hvordan tingene skal være, 
og der er det vigtigt, at hvis revisor ikke er enig 
og i øvrigt har den fornødne faglige indsigt på 
området, at bestyrelsen så får revisors syn på 
sagen,” forklarer Thorbjørn Sofsrud. 

Og her er det igen revisors integritet, der er 
essentiel for Thorbjørn Sofsrud.

“Revisors integritet er det bærende for revisor. 
Hvis man ikke har tillid til, at revisor har den 
fornødne integritet, så er revisor ligegyldig. Så 
har revisor ingen opgave og ingen funktion,” 
forklarer Thorbjørn Sofsrud.

Derfor lægger kurset også vægt på, hvordan 
revisor undgår situationer, der går på kom-
promis med integriteten. 

“Vi håber, at vi med det kursus kan gøre en 
forskel, så der er endnu flere, der undgår at 
komme i en ansvarssituation,” afslutter  
Thorbjørn Sofsrud. •

Revisors integritet er det bærende 
for revisor. Hvis man ikke har tillid 
til, at revisor har den fornødne 
integritet, så er revisor ligegyldig.  
Så har revisor ingen opgave  
og ingen funktion. 
Thorbjørn Sofsrud
Formand for Revisorkommissionen 
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Ny formand med  
sans for vækst

/  PROFILENP

Revisorernes nye formand Jens Otto Damgaard er rundet af den  
fynske muld. Han ved, hvordan man får noget til at gro, og at succes 
for både den enkelte og hele branchen bygger på respekt for kvalitet 
og vilje til at gøre nytte.

Den nye formand for FSR - danske revisorer 
Jens Otto Damgaard mener, at man skal 
gøre op med de brodne kar i branchen og 
fokusere på kvaliteten.

JENS OTTO 
DAMGAARD

Titel: Formand for FSR - danske revisorer
Virksomhed: Partner i PwC

Statsautoriseret revisor  
siden: 1989
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Tekst/ Marianne Bom, freelancejournalist,  
Foto/ Peter Willersted

Jens Otto Damgaards familie har i generati-
oner været selvstændige gartnere, og for Jens 
Otto betød det en opvækst med en del timer 
i drivhuset i Søndersø nord for Odense. Når 
agurkerne eller tomaterne skulle høstes, var 
det op klokken fire eller fem om morgenen 
og ud at give en hånd med, før der var afgang 
til skolen. Familiens fire børn – med Jens 
Otto som nummer to – fik lært at tage fat, og 
de forstod tidligt, at når afgrøderne eller ti-
den er moden, så slår man til. Kvalitet beta-
ler sig – hvad enten man er gartner eller revi-
sor. Hvem har brug for en overmoden tomat 
eller en fejlbehæftet revision?
 

Formand i omskiftelige tider
Gartnerier skifter afgrøder, når markedets 
vilkår ændrer sig. Agurker skiftes ud med to-
mater, blomster eller pyntegrønt, alt efter 
hvad omverdenen efterspørger. Også revi-
sorer må tilpasse sig skiftende tider, og Jens 
Otto Damgaard er blevet formand for FSR – 
danske revisorer på et tidspunkt, hvor bran-
chen er under omstilling og har fokus på 
høje kvalitetskrav samt ny, kommende lov-
givning som følge af en ny EU-forordning og 
EU's regnskabsdirektiv (se artikel side 44). 

Det er Jens Otto Damgaards opgave at sikre 
hele branchens interesser bedst muligt, og 
det gør han efter egen overbevisning først og 
fremmest ved at medvirke til, at revisorerne 
gør samfundsnytte. De skal yde optimal kva-
litet og pletfri revision som offentlighedens 
tillidsrepræsentanter. “Vi har sat arbejdet for 

kvalitet i højsædet i foreningens strategi. Vi kan 
ikke bevare positionen som offentlighedens 
tillidsrepræsentant, hvis vi ikke lever op til de 
krav, der bliver stillet til os. Kvalitet er en dags-
orden, vi alle kan samles om. Kvalitet er virke-
lig vigtig”, siger Jens Otto Damgaard, der har 
været under indkøring til formandsposten 
som næstformand i det seneste år. “Alle vo-
res undersøgelser viser, at FSR står godt. Vi har 
gennem de seneste år opbygget et godt netværk 
til andre interesseorganisationer, til offentlige 
myndigheder og egentlig også til den politiske 
del af verden, sådan at der bliver lyttet til os”. 

Jens Otto Damgaard er varm fortaler for den 
nye, konsekvente kurs i FSR over for ‘brodne 
kar’. Kursen går ud på at tilbyde værktøjer 
og opkvalificering til medlemmerne, så alle 
kan levere kvalitet. Men de få, som frem-
turer med fejl, vil blive ekskluderet efter et 
kommende regelsæt, der udarbejdes i dialog 
med medlemmerne. “Vi er i den situation, at 
nogle ganske få brodne kar ødelægger det for 
de mange. Det er ikke holdbart i længden. Det 
skal være et kvalitetsstempel at være medlem 
af foreningen, og på det punkt har vi ikke noget 
imod at være foregangsforening, som eksklude-
rer de få, som gentagne gange har alvorlige fejl 
og mangler”.

Komplicerede opgaver er velkomne
Jens Otto Damgaard har ikke noget imod, 
at hans opgaver er komplicerede. Så er de 
nemlig ikke kedelige, og sådan har det været 
siden interessen for samfund og økonomi 
førte ham fra en HA i Odense til en cand.
merc. og statsautorisation som revisor i Kø-
benhavn. “Jeg valgte den her uddannelse, 
fordi jeg så kunne se mange forskellige virk-
somheder og møde en masse forskellige men-
nesker. Og så var den kendt for, at hvis ikke 
revision alligevel var noget for en, så kunne 
man gå videre inden for noget økonomi eller 
finans. Det var ikke en aflåst karrievej, men 
det viste sig, at jeg blev rigtig glad for arbejdet 
som revisor”. 

Det første job var i Revisions- og Forvalt-
ningsinstituttet på H.C. Andersens Boule-
vard, , som senere blev til Deloitte og deref-
ter C. Jespersen som blev til KPMG. Efter 16 
år i KPMG blev Jens Otto Damgaard i 2001 
partner i PwC, hvor han i dag blandt andet 
er ansvarlig for forhold vedrørende børs-
noterede virksomheder og børsnoteringer. 
Undervejs i karrieren har han skrevet med 
på bøger om årsregnskaber og undervist på 

CBS, hvor han stadig er censor. “Det fagspe-
ciale, som har fyldt mest i mit arbejde, har 
været de internationale regnskabsstandarder 
(IFRS). Det har jeg brugt i hvert fald ti år på”. 

Når man først har fået det lært, er regnskab 
egentlig ikke så svært, mener Jens Otto Dam-
gaard. Som mange andre revisorer er han 
nået sin nuværende position ved hjælp af en 
passende blanding af udholdenhed og flid. 
Der har ikke været meget tid til andre gøre-
mål undervejs, når nu familien med to i dag 
voksne børn også skulle have sit. Én hobby 
er dog groet frem i Jens Ottos garage. Han 
har et blødt punkt for flotte gamle biler. Der 
er ikke noget så givende som en motor, der 
spinder på en køretur ud i det blå. Nå ja, en 
rejse til feriehuset i Provence er også et godt 
pusterum, især når udsigten nydes over kan-
ten på en god roman. •

Vi har sat arbejdet for kvalitet i 
højsædet i foreningens strategi.  
Vi kan ikke bevare positionen som 
offentlighedens tillidsrepræsentant, 
hvis vi ikke lever op til de krav,  
der bliver stillet til os.
Jens Otto Damgaard
FSR - danske revisorer 

BLÅ BOG  

Jens Otto Damgaard
-  Født i 1958 i Saxkøbing, opvokset  

på Fyn Uddannet cand.merc., HD i  
Finansiering og statsautoriseret revisor

-  Partner i PwC i 2001 efter en årrække  
i KPMG.

-  Specialiseret inden for regnskabs-  
og børsområderne.

-  Har været ekstern lektor på CBS,  
er censor på CBS og er censor- 
repræsentant i Ankenævnet.

-  Medforfatter til flere bøger, for  
eksempel ‘Årsrapporten,  
Kommentarer til Årsregnskabsloven’.

-  I redaktionen af ‘Revision  
& Regnskabsvæsen’.

-  22. maj 2014 valgt til formand for  
FSR – danske revisorer. Valgperioden 
er tre år.
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Fødselsdage  
og jubilæer

Oktober 2014
Bestyrelsesformand og registreret revisor 
Allan Pettersson, AP-PROVED ApS i Hør-
sholm, fylder 60 år den 3. oktober 2014.

Indehaver og statsautoriseret revisor 
Erik Jørgensen, Revisionsfirmaet  
Erik Jørgensen i Snekkersten, fylder  
75 år den 4. oktober 2014. 

Registreret revisor Niels E. Pedersen, 
RevisionsHuset-Viborg, fylder 70 år den 
5. oktober 2014. 

Partner og registreret revisor Ewe Britt 
Bünsov Brøns, Dansk Revision i Roskil-
de, fylder 50 år den 8. oktober 2014.

Indehaver og statsautoriseret revisor 
Kurt Astrup, Revisionsfirmaet Kurt 
Astrup ApS i Holte, fylder 70 år den 8. 
oktober 2014. 

Partner og statsautoriseret revisor 
Jens Kristian Yde, BRANDT revision & 
rådgivning i Hurup Thy, fylder 60 år den 
13. oktober 2014. 

Statsautoriseret revisor Kirsten Plesner, 
ansat hos Nordic Sugar i København, 
fylder 60 år den 14. oktober 2014. 

Partner og statsautoriseret revisor Leo 
Gilling, Deloitte i Kolding, fylder 60 år 
den 17. oktober 2014.

Statsautoriseret revisor Knud Møller 
Jensen, Vallensbæk, fylder 70 år den 
18. oktober 2014.

Statsautoriseret revisor Ole Frydens-
berg Rasmussen, Fredericia, fylder 70 år 
den 18. oktober 2014.

Indehaver og statsautoriseret revisor 
Maja Nissen, r-revision i Rønde, fylder 
70 år den 20. oktober 2014.

Statsautoriseret revisor Torben Mæh-
lisen, Skanderborg, fylder 60 år den 27. 
oktober 2014.

November 2014
Statsautoriseret revisor Erling Seierup, 
Holbæk, fylder 75 år den 11. november 
2014.

Statsautoriseret revisor Anders Bjer-
glund Andersen, Beierholm i Køben-
havn, fylder 60 år den 13. november 
2014.

Registreret revisor Jens Daniel Hansen, 
ansat hos ReviVision i Stege, fylder 50 år 
den 16. november 2014.

Partner og registreret revisor Carsten 
Lyndgaard, BDO i Esbjerg, fylder 60 år 
den 16. november 2014.

Registreret revisor Peter Hansen, ansat 
hos Øernes revision i Vordingborg, 
fylder 50 år den 18. november 2014.

Partner og statsautoriseret revisor 
Henrik Bretlau, RSM plus i Århus, fylder 
50 år den 18. november 2014.

Indehaver og statsautoriseret revisor 
Jørgen Friis, Jørgen Friis Revision på 
Frederiksberg, fylder 75 år den 18. 
november 2014.

Statsautoriseret revisor Hugo W. Nør-
regaard, Helsinge, fylder 70 år den 19. 
november 2014.

Indehaver og statsautoriseret revisor 
Bjarne Dueholm, BD Consult i Kokkedal, 
fylder 70 år den 21. november 2014.

Statsautoriseret revisor Ken Rasmus-
sen, Skanderborg, fylder 60 år den 22. 
november. Ken Rasmussen er bortrejst 
på dagen.

Legal and Regulatory Reporting NBD 
og statsautoriseret revisor Bo Dam 
Klausen, ansat hos Nordea i Køben-
havn, fylder 50 år den 23. november 
2014.

Statsautoriseret revisor Susanne Var-
risboel, ansat hos PwC i Århus, fylder 50 
år den 23. november 2014.

Senior Manager og statsautoriseret 
revisor Hans-Christian S. Andersen, 
Deloitte i København, fylder 50 år den 
24. november 2014.

Statsautoriseret revisor Lars 
Brødsgaard Johansen, Solrød Strand, 
fylder 50 år den 27. november 2014.

Indehaver og registreret revisor Lasse 
Svensson, Aktiv Revision og Rådgivning 
ApS i Karlslunde, fylder 60 år den 29. 
november 2014.

MÆRKEDAGE
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NAVNESTOF 
Mærkedage
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December 2014
Indehaver og statsautoriseret revisor Tor-
ben Tranberg Jensen, Tranberg Statsautor-
iseret Revisionsaktieselskab i Svendborg, 
fylder 60 år den 2. december 2014.

Indehaver og statsautoriseret revisor 
Jens Frederik Jensen, jfj – Statsautoris-
eret revisionsvirksomhed i Hørsholm, 
fylder 70 år den 2. december 2014.

Registreret revisor Knud-Erik Poulsen, 
ansat hos REVIKON i Thisted, fylder 50 
år den 3. december 2014. Knud-Erik 
har pr. 1. august 2014 været ansat hos 
REVIKON i Thisted i 30 år.

Statsautoriseret revisor Otto Brorson 
Andersen, Køge, fylder 70 år den 3. 
december 2014.

Statsautoriseret revisor Christian Mi-
chael Ahlefeldt-Laurvig, København Ø, 
fylder 70 år den 5. december 2014.

Partner og statsautoriseret revisor 
Jørgen Holm Andersen, Deloitte i 
København, fylder 60 år den 6. decem-
ber 2014.

Registreret revisor Hanne Munk, ansat 
hos Revisionscentret Aabenraa, fylder 
50 år den 13. december 2014.

Executive Vice President og statsautor-
iseret revisor Michael Højgaard, AMBU 
A/S i Ballerup, fylder 50 år den 16. 
december 2014.

Partner og økonomichef Per Skalshøi, 
Focus IT i Svendborg, fylder 50 år den 
18. december 2014. 

Partner og registreret revisor Jens Jørgen 
Damberg, Nordkyst Revision I/S i Hels-
inge, fylder 50 år den 24. december 2014.

Registreret revisor Vibeke Hald Jør-
gensen, ansat hos Deloitte i København, 
fylder 50 år den 25. december 2014.

Jubilæer
Revisionsfirmaet Bent Madsen på 
Frederiksberg har 30 års virksomhed-
sjubilæum den 1. december 2014. 

Dansk Revision i Århus har 40 års 
virksomhedsjubilæum den  
2. december 2014.
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N /  NAVNESTOF

DET RUNDE  
PORTRÆT

Maja Nissen er statsautoriseret revisor med selv-
stændig revisionsvirksomhed i den lille by Rønde 
i Midtjylland. Hun er oprindeligt født og op-
vokset i Sønderjylland, og det var faktisk her, at 
drømmen om et liv i revisorbranchen første gang 
blev vakt til live.

“Jeg blev revisor, fordi jeg er god til regning. Min far 
var dyrlæge, og allerede fra 10-11 års alderen be-
gyndte vi at hjælpe med at tælle tallene sammen på 
hans regninger, når han skulle sende dem ud til bøn-
derne. Han brugte sådant et system, hvor han skrev 
en linje på regningen hver gang, han havde været 
ude ved bønderne, og så engang om måneden blev 
de talt sammen og sendt ud,” fortæller Maja Nissen. 

Fødselaren har især fulgt den teknologiske udvik-
ling af talbehandling i revisorbranchen tæt. Helt 
fra dengang man benyttede sig af en gammeldags 
strimmelregner, hvor man tastede tallet ind og 
dernæst hamrede i et håndtag for hvert tal.

“Dengang jeg startede i C. Jespersen i 1965, revi-
derede vi forsikringsselskaber, og der var det store 
læderindbundne bøger, som vi skulle gennemgå. 
Senere gik vi så over til hulkort og opkrævningen af 
præmier. Ved C. Jespersen havde en af de gamle an-
satte endda en kugleramme, som han brugte,” for-
klarer Maja Nissen, der, ligesom alle andre, nu har 
en PC stående på skrivebordet hjemme i Rønde.

Ifølge Maja Nissen er det bedste ved at være revi-
sor de mange varierede opgaver og de mange for-
skellige mennesker, man møder i sit arbejde. Og 
selvom det er vigtigt at kunne regne, er det, ifølge 
Maja Nissen, også godt med en journalistisk åre. 
Det sværeste ved at være revisor er derimod rol-
len som kontrollant. “Når man kommer ud og skal 
kontrollere andre, finde sin facon og finde ud af, 
hvordan man spørger og taler med folk, uden at de 

med det samme tager paraderne op. Det kan være 
en udfordring,” mener hun.

Det kommer dog også meget an på tonen i den på-
gældende virksomhed, og hvordan de samarbej-
der og har det indbyrdes.

“Det kan man hurtigt mærke, og det påvirker også, 
hvordan de møder revisor ude i virksomheden. Så 
man skal være pædagogisk som revisor,” forklarer 
Maja Nissen.

Maja Nissen har både beskæftiget sig med revision 
af store forsikringsselskaber og nu mindre selv-
stændige erhvervsdrivende, og der er ifølge hende 
selv en meget stor forskel.

“Hos de små selvstændige er du ikke så meget en 
kontrollant. Du hjælper dem i stedet med at lave 
regnskaber, så man bliver ikke mødt med den 
samme skepsis. Det er mere samarbejdsorienteret,” 
forklarer hun.
 
Foruden sin passion for revision har Maja Nis-
sen en stor beundring for folk, der kan udtrykke 
sig godt sprogligt. Hun har dog altid haft svært 
ved det selv og har derfor gjort en dyd af at styrke 
sit sprogøre med både sprogskole i England og 
HF-eksamen i spansk og fransk. 

Selvom hun ikke har fået rejst så meget, har hun 
og hendes mand taget turen til Frankrig et par 
gange med børnene, hvor hun har kunnet udfolde 
de franske gloser. Det er også familien, der skal 
danne rammen om fejringen af hendes 70 års fød-
selsdag den 20. oktober.  

Hvis man skal kræse særligt om Maja Nissens 
smagsløg til hendes 70-årsdag, skal man servere 
grønkålsgratin med kogte gulerødder. •

70 år: Maja Nissen
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Reglerne om kapitalejerlån og selvfinansiering er med tiden 
blevet tiltagende komplicerede. Hertil kommer, at man, hvis 
man skal have overblik over samtlige retlige implikationer af 
f.eks. et lån fra selskab til hovedaktionæren, ikke kan nøjes 
med at se på selskabslovens regler, men også må inddrage 
og vurdere bl.a. de skatteretlige og regnskabsretlige konse-
kvenser. 

Formålet med denne bog er at give praktikere et solidt 
overblik over de mange forskelligartede problemstillinger, 
som kapitalejerlån og selvfinansiering i praksis giver anled-
ning til.

Martin Chr. Kruhl er advokat i Lett Advokatfirma, hvor han 
arbejder med selskabsret og virksomhedsoverdragelse, 
ligesom han er ph.d. og adjungeret lektor i selskabsret ved 
Aarhus Universitet.

Ole B. Sørensen er statsautoriseret revisor og skattepartner i 
BDO. Herudover forestår han hyppigt undervisning og fore-
drag i national og international skatteret, omstrukturering m.v.

Selvfinansiering

Kapitalejerlån

selskabsretligt
 regnskabsretligt
 erstatningsretligt

strafferetligt
 og skatteretligt

2014
Komplet
lønsystem og 
personlig service

DATALØN

Med DataLøn fra Bluegarden får du en enkel, fleksibel 
og effektiv lønløsning, hvor en stor del af dit arbejde bliver 
automatiseret. Du får ganske enkelt flere muligheder:

Automatiske indberetninger og overførsler til SKAT, ATP,  
Samlet Betaling, feriefonde, pension mv.

Integration til tids- og økonomisystemer

Lønsedler sendes til e-Boks og lønbilag til e-arkiv  

Support og rådgivning telefonisk og online,  
når du har brug for hjælp
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... Se mere om vores Lønpartnerkoncept på bluegarden.dk/partner

41329_BG_210x275mm_4mm_Ann_Signatur_mag.indd   1 01/09/14   16.03

HENRIK CARMEL,  
FAGKONSULENT, FSR – danske revisorer 
ANBEFALER

B /  BOGANMELDELSE

BOGANMELDELSE

Få styr på reglerne om ulovlige lån 
 
Hvilken revisor har ikke prøvet at afgive en supplerende oplysning 
om ulovlige ledelseslån i et selskab? Det er således et stedsegrønt 
emne, som advokaten Martin Chr. Krull og den statsautoriserede 
revisor Ole B. Sørensen tager fat på i bogen “Kapitalejerlån & Selv-
finansiering”. Bogens styrke er dens behandling af emnet ud fra fem 
forskellige retlige synsvinkler: Selskabsretligt, regnskabsretligt, er-
statningsretligt, strafferetligt og skatteretligt. I stedet for at lede i 
fem forskellige regelsæt efter svar, kan den praktiserende revisor nu 
bruge denne tværfaglige fremstilling til at få overblik over reglerne 
og til at finde konkrete svar. Når kapitalejerlån fortsat er forbudt i 
Danmark, skyldes det et ønske fra lovgiver om at opretholde forbud-
det, selvom andre regler blev lempet, da vi fik selskabsloven. Reg-
lerne om forbud mod selvfinansiering bygger derimod på EU´s kapi-
taldirektiv og er således ikke kun af national afstamning. Det er en 
god ide at have et overblik over reglerne om selvfinansiering, så man 
eksempelvis i forbindelse med en omstrukturering ikke kommer til 
at overtræde regelsættet. Bogens mange eksempler og fine illustrati-
oner er med til at give dette overblik. 

Forbud mod lån opretholdt
Med selskabslovsreformen i 2009 fik vi en samlet selskabslov, der i 
et nyt kapitel 13 om “Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne 
midler” indeholder lovens bestemmelser om selvfinansiering, kapi-
talejerlån og tilbagebetaling. Udgangspunktet i selskabslovgivnin-
gen er, at et kapitalselskab kan bruge sine midler på den måde, som 
selskabets ledelse finder bedst, så længe dispositionen sker inden for 
rammene af det vedtægtsbestemte formål, er forsvarlig og i selska-
bets interesse. Og denne interesse kunne man sagtens forestille sig 
var varetaget, hvis man eksempelvis lånte ud til en solid hovedaktio-
nær til en højere rente, end selskabet kunne opnå i banken. Men det 
forbyder loven. Hvis der optages et sådant lån, skal det tilbagebetales 
med lovpligtige renter, og man risikerer en bødestraf for overtræ-
delse af loven. 

Den 14. august 2012 blev en vigtig skæringsdag for mange, der dri-
ver erhverv i selskabsform. Hvis et lån er blevet optaget efter denne 
dag, vil det blive behandlet efter to forskellige regelsæt: Et civilretligt 
regelsæt der fastlår, at lånet skal tilbagebetales og et skatteretlig re-
gelsæt der betyder, at lånet skal beskattes. Med andre ord: Selvom 
man har betalt skat af lånet, skal det stadig tilbagebetales. Det siger 

sig selv, at det ikke er så klogt at optage ulovlige anpartshaverlån 
efter skæringsdatoen. Hvis selskabet har midlerne til det, kan man 
benytte sig af andre metoder, eksempelvis hæve løn eller udbetale 
ekstraordinært udbytte. Man kunne få den tanke, at nogle erhvervs-
drivende kunne se et incitament til at holde et ulovligt anpartshaver-
lån skjult for omverdenen – herunder af skattemæssige årsager. Hvis 
den antagelse er rigtig, kan man forvente, at forekomsten af ulovlige 
lån vil være relativt højere blandt de selskaber, der har fravalgt revi-
sion eller udvidet gennemgang. 
 
Revisors rolle 
Revisors opgave er at afdække, om der er tale om ulovlige lån eller 
selvfinansiering, men selvfølgelig også at rådgive kunden til at undgå 
det. Revisor har et erstatningsansvar, hvis revisor ikke afgiver en kræ-
vet supplerende oplysning om ulovlige lån eller selvfinansiering, 
hvis erstatningsbetingelserne i øvrigt er opfyldt. Erklæringen afgives 
efter erklæringsbekendtgørelsens § 7. Leder man efter svar på, hvor-
dan en supplerende oplysning om et ulovligt anpartshaverlån skal 
formuleres, eller måske hvad der skal stå i et forbehold, hvor revi-
sor er uenig med ledelsen om eksempelvis lånets regnskabsmæssige 
værdi, er det ikke her, bogens vægt ligger. Men det findes i mange an-
dre gode bøger. Leder man men derimod efter en velskrevet bog, der 
ser på sagen fra forskellige juridiske vinkler og tager mange situatio-
ner og cases op til behandling kan “Kapitalejerlån & Selvfinansiering” 
klart anbefales. 

Titel: Kapitalejerlån & Selvfinansiering
Forfattere: Martin Chr. Krull og Ole B. Sørensen
Pris: 448 kr.
Forlag: Karnov
ISBN: 978-87-619-3552-6
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Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Revisormanual 2014-2

Denne udgave indeholder som vanligt de nyeste 
ændringer inden for skat, moms, arbejdsmarkeds-
forhold og sociale forhold mv.

På skatteområdet er de love, som er vedtaget 
i foråret, blevet indarbejdet. De væsentligste 
ændringer i de love, der er fremsat eller i høring, 
og som ventes vedtaget, når Folketinget træder 
sammen igen, er ligeledes omtalt i denne udgave. 

Det er præciseret, at det er forslag, da der selv-
følgelig kan ske ændringer i det fremsatte. Flere 
afsnit om de sociale forhold er ændret eller skrevet 
om.

Moms og afgifter
Der er sket flere væsentlige ændringer på moms- 
og afgiftsområdet. Det gælder bl.a. omvendt 
betalingspligt og fakturering af mobiltelefoner, 
pc’ere etc.Vi skriver kort om disse områder, men 
vi anbefaler, at man læser mere om emnerne i 
Momsmanualen og Afgiftsmanualen.

Revisormanual kan også købes i abonnement.

Af Thorbjørn Helmo Madsen

Bestil bogen
i onlinebutikken på

karnovgroup.dk 
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