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s. 12 / PIE-KONTROL
Erhvervsstyrelsen har overtaget 
kontrollen af revisionsfirmaer 
med kunder af særlig offentlig 
interesse. 

s. 06 / PÅ VEJ MOD 2014
Økonomichefens tre største 
udfordringer i 2014. 

s. 22 / INTERVIEW
Verdens første udvidede 
revisorerklæring på et 
børsnoteret selskab.

s. 44 /

“Jeg lægger 
vægt på et 
ordentligt 
kontrolmiljø”
Statsautoriseret revisor Ole Andersen 
er bestyrelsesformand i Danske Bank, 
B&O og Christian Hansen.  
Virksomhedernes interne kontrolmiljø 
skal være i top, understreger han.
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målstregen …
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… undgå tidskrævende dobbeltregistreringer 
af kundedata én gang for alle! 

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

Gå ind på elbek-vejrup.dk/revision og start din guidet tur.
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Leder 
Kunderne har nu også brug for løsninger, 
som peger fremad. Den omstilling har 
revisorbranchen tidligere været igennem.

PIE-kontrol 
’Vi er ikke ude på at gøre det mere byrde-
fuldt at være revisor’, fortæller chefkon-
sulent Birgitte Hove, Erhvervsstyrelsen.

Profilen  
Bestyrelsesformand i Danske Bank, stats-
autoriseret revisor Ole Andersen, lægger 
vægt på ordentlige kontrolmiljøer. 

s. 22 / Verdensnyhed  
Panos Katoulis fra Deloitte i London 
fortæller om den første udvidede erklæ-
ring på et børsnoteret selskab.

Tema: Finansiering  
Virksomhedspant blev introduceret i 
2006 og var skabt til vækst. I krisetider-
ne har mange virksomheder anvendt 
muligheden. 

Ledelse  
En ny ledelsesmodel beskriver seks 
evner, som en god leder bør besidde. 
Alle kan lære disse.

På tærsklen til 2014  
Tre økonomichefer fortæller om deres 
største udfordringer, når de går ind i 
2014. 

Prisregn 
Årsrapportprisen, Lloyd’s-prisen, Danica-
prisen og CSR-prisen blev alle overrakt i 
efteråret 2013.

Tema: Rådgivning  
Tillid kan sættes på en formel, forklarer 
ledelsesguruen Charles H. Green, som 
netop har været i landet.

Ny erklæringsstandard 
SIGNATUR har spurgt seks revisorer om 
deres første erfaringer med salget af 
udvidet gennemgang.

Ny bog om selskabsskatteret  
for revisorer  
Fagkonsulent Henrik Carmel,  
FSR – danske revisorer, anbefaler  
en ny bog.

s. 28 / INSPI  
Landsskatteretten har udfordret SKAT 
vedrørende skærpede dokumentations-
krav ved salg af varer til øvrige EU-lande. 

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

Barometeret 
Tre ud af fire revisorer finder væsentlige 
fejl i virksomhedernes grundlæggende 
regnskabsmateriale ved revision.

s. 48 / Tema: Rådgivning  
Aalborg Universitet går nye veje på cand.
merc.aud.-studiet. De studerende arbej-
der i rådgiverteams det første år.

SKAT har fokus på revisorerne  
Hans From, underdirektør i SKAT, fortæl-
ler om SKATs fokus på fejlbehæftede 
selvangivelser og revisorernes rolle.

s. 34  / INSPI 
Nye ændringer i selskabsloven gør det 
muligt at oprette iværksætterselskaber 
for kun en krone.

s. 48 /
CAND.MERC.AUD
Nyt fag i Aalborg
De studerende på revisorkandidatuddannel-
sen i Aalborg arbejder i rådgiverteams, hvor 
tværfaglighed, case-arbejde og problemløsning 
driver undervisningen.

SKAT OG SELVANGIVELSER
Øget pres på revisorerne
Mens det tidligere var skatteyderen, der kom i 
fokus ved fejlbehæftede selvangivelser, retter 
SKAT nu også blikket mod revisorerne.

indhold

s. 20 /
UDVIDET GENNEMGANG
Den nye erklæringsstandard skudt i gang 
Seks revisorer fra små og store kontorer fortæl-
ler om deres første erfaringer med den nye 
erklæringsstandard. 

Vox pop
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leder

ved MorTen speiTzer, forMand, FSR – danske revisorer
og CharloTTe Jepsen, adM. direkTør, FSR – danske revisorer

forventningerne til revisor skifter med  
konjunkturerne – men troværdighed og kvalitet  
er stadig afgørende for valget af rådgiver

det økonomiske barometer svinger, og vi 
er i en periode, hvor temperaturen på øko-
nomien ser ud til at stige lidt. øget forbru-
gertillid, faldende arbejdsløshed og fortsat 
lave renter er med til at trække økonomien i 
gang. det betyder, at kundernes forventnin-
ger til revisorerne ændrer sig. vi skal stadig 
være effektive og holde kvaliteten i top, men 
kunderne har nu også brug for råd og løsnin-
ger, som peger fremad. den omstilling har re-
visorbranchen tidligere været igennem – og 
med succes.

selv om kunderne har andre forventninger 
til revisor i en opgangsøkonomi, ændrer det 
ikke ved de basale krav til revisors arbejde. 
for virksomhederne er det afgørende, at 
omverden kan fæste lid til virksomhedernes 
regnskaber. Men virksomhederne lægger 
også vægt på revisorernes evne til at sikre et 
forretningsmæssigt udbytte af revisionen. 
det handler om at tilføre konkurrencekraft 
og gøre en forretningsmæssig forskel på bag-

grund af revisionen og risikovurdering af 
virksomhedens kerneforretning. 

og det er revisorerne tilsyneladende gode til. 
kundetilfredsheden er høj – det viser firma-
ernes egne målinger – og foreningens under-
søgelser bekræfter, at revisor er virksomhe-
dernes foretrukne rådgiver og nyder større 
tillid end de fleste andre eksterne rådgivere. 
kunderne er heller ikke i tvivl om værdien af 
et revideret regnskab; det er et positivt signal 
til omverdenen, at regnskabet er revideret af 
en uafhængig godkendt revisor, og det giver 
lettere adgang til lån og finansiering.

Troværdighed og kvalitet er de vigtigste 
kriterier, når virksomhederne køber råd-
givning. det er branchens adelsmærker og 
forklarer måske, hvorfor revisor er ”den fore-
trukne”. Men det er også hér branchen er 
udfordret i disse år efter en række virksom-
hedsnedbrud i kølvandet på finanskrisen. 
ikke fordi antallet af bøder til branchen ved 

revisornævnet er særligt højt. Tværtimod er 
antallet af bøder lavt – også når man sam-
menligner med andre liberale erhverv. det er 
revisortilsynets årlige redegørelser om kvali-
teten i branchen, der har afsløret, at der visse 
steder i branchen er problemer med at levere 
den kvalitet, myndighederne forventer. 

er det med kvaliteten i revisionen så vigtigt, 
når kunderne er tilfredse med den rådgiv-
ning, branchen leverer? vi kan jo bare holde 
os fra at revidere og nøjes med at rådgive er 
et af de synspunkter, vi har mødt. Til det er 
der at sige, at det er revisionen og rollen som 
offentlighedens tillidsrepræsentant, revisor 
står på skuldrene af, når han eller hun revi-
derer. det er måske det vigtigste budskab fra 
virksomhederne til branchen i vores analyse: 
To ud af tre virksomhedsledere siger, at det 
netop er gennem revisionen af virksomhe-
den regnskab, at revisor opnår de bedste for-
udsætninger for at yde kompetent økono-
misk rådgivning. ·
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Effektivitet.
Overblik.
Overskud.
Må vi vise dig, hvad vi mener?
Book et møde på fsr.dk/overskud
Eller send en sms med teksten Revimentor til 1919.  
Så ringer vi dig op.

Revimentor er en komplet revisorløsning, hvor et gennemtænkt opgave-

flow støtter din kvalitet og effektivitet i de daglige opgaver – blandt andet, 

når du skal dokumentere dit arbejde. Revimentor indeholder også alle  

FSR - danske revisorers faglige værktøjer indenfor revision, regnskab og skat.

1132774_Ann_Revimentor_210x275_Signatur.indd   1 14/11/13   15.15



Økonomi-
chefens 
uDforDringer  
i 2014 
Den globale økonomi, transformation af virksomhed og fokus 
på at bevare en slank organisation er nogle af de udfordringer, 
som tre økonomichefer forventer at have næste år.

 
Tekst/ Morten Thomsen, 
freelancejournalist

de små tegn på optimisme i verdensøkono-
mien gør arbejdet lidt lettere for økonomi-
chefer og Cfos i de fleste danske virksomhe-
der næste år. Men den globale økonomi  
vil kun være en af den ansvarlige økonomi-
chefs udfordringer.

fsr – danske revisorer har mødt Cfos for de 
tre forskellige typer virksomheder Bavarian 
nordic, axcess og flsmidth, og tager man 
deres udsagn som rettesnor for 2014, vil fo-
kus på tværs af virksomhedernes forskellig-
heder være på at sikre trimmede organisatio-
ner og holde bureaukratiet på et minimum.  
ole larsen er Cfo hos Bavarian nordic, som 
er en ung biotechvirksomhed, der sælger 
koppevaccine hovedsageligt til det ameri-
kanske forsvar. 

virksomheden har derfor ikke været ramt 
af finanskrisen, men er tværtimod vokset 
fra 250 medarbejdere, da krisen begyndte, 
til 460 i dag, mens en fabrik til det næste lo-
vende produkt – vaccine mod prostatacancer 
– er ved at blive bygget. 

Axcess: Vækst giver udfordringer
axcess er trods sin omsætningsvækst på 15 
procent sidste år et noget mindre selskab 
end Bavarian nordic. de 170 medarbejdere 
arbejder med netværks- og kommunikati-
onsløsninger for private og offentlige virk-
somheder, og den høje vækst er også det, 
som vil give de største udfordringer for Cfo 
nikolaj angermann-ougaard i 2014. 

“Axcess er fortsat inde i en positiv udvikling, 
og de udfordringer, der ligger de næste par år, 
er især at kontrollere og supportere den vækst, 
som vi har set, og som vi forventer fremadret-
tet. Heldigvis – vil jeg sige – for én ting er, at vi 
skal optimere, men vi har også råd til at agere. 

Og det er rigtig positivt”, fortæller nikolaj 
angermann-ougaard.

axcess har implementeret et nyt erp-system, 
så de kan monitorere væksten og dermed bibe-
holde overblikket over den øgede forretning. 

nikolaj angermann-ougaard peger på tre 
udfordringer, han får næste år, som alle 
stammer fra væksten: selskabet skal bevare 
kontrollen med, hvordan de vil vækste. en 
række investeringer, de har lavet for at kunne 
supportere større kunder, skal realiseres. og 
så har axcess også fokus på en effektiv orga-
nisation, hvor de vil bevare en flad struktur, 
selvom de vokser meget i disse år. 

“Hvis man kigger på Axcess i gamle dage, så var 
det en organisation, som bar stærkt præg af en-
treprenørånd. Vi skal bibeholde nærheden, så 
selvom vi er 170 mand, skal vi stadig have en 
nærhed, som minder om måske 70 mand. Men 
der er ingen tvivl om, at det bliver en udfordring, 
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BIOTECH VIRKSOMHED

FOKUS PÅ KOPPERVACCINE 
TIL DET AMERIKANSKE FORSVAR

MEDARBEJDERE

406

15%

170

KOMMUNIKATION OG 
NETVÆRKS VIRKSOMHED

15% VÆKST I 2012

MEDARBEJDERE

INGENIØRKONCERN

120 VIRKSOMHEDER 
I 50 LANDE

OPERERER OVER HELE KLODEN

FINANSOPGAVER TIL INDIEN

FRA BIOTECH VIRKSOMHED TIL PHARMA 
VIRKSOMHED

STYRKE OMRÅDET OMKRING TRANSFER PRICING

COMPLIANCE OG CODE OF CONDUCT SKAL 
PROFESSIONALISERES

KONTROLLERE OG SUPPORTERE 
OMSÆTNINGSVÆKSTEN

INVESTERINGER SKAL REALISERES

BIBEHOLDE DEN FLADE STRUKTUR

OMSTILLE SELSKABET TIL AT ØGE EFFEKTIVITETEN

FINDE BALANCEN MELLEM DJÆVLENS 
ADVOKAT OG SERVICE-ROLLEN

FINDE ET FORMAT, HVOR RAPPORTERINGEN 
TIL BESTYRELSEN OG MYNDIGHEDERNE 
BLIVER COST-EFFECTIVE

BAVARIAN 
NORDIC

AXCESS FLSMIDTH

UDFORDRINGER 2014 UDFORDRINGER 2014UDFORDRINGER 2014

Ikoner: Ben Rex Furneaux, Francesco Paleari,  
Jake Nelsen, Ilsur Aptukov, Mike Hince, Alex Berkowitz,  

Nithin Viswanathan, Lucian Novosel, Jens Tärning,  
Isabel Gueren, Dan Hetteix, The Noun Project
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For mere information om Magnus Informatiks integreret system 
kontakt os venligst på tlf. 33 96 01 36 eller via mail salg@magnus.dk, 
så du kan komme igang med at spare tid!

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

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

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

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

www.magnus.dk

      

Magnus:Revision

Word, Excel,
Text, PDF

Magnus:
Økonomianalyse

ERP-system/
bogføring

XBRL

Direkte import
af R75 data

Magnus:Skat
Professionel Selvangivelse

Magnus:
Værdipapir

Magnus:
Årsafslutning

jo større vi bliver. Især når vi fortsat ønsker at 
vækste, så er det et fokusområde, vi skal have, 
fordi det er noget af det, som nemt bliver glemt 
undervejs, hvis vi kun fokuserer på tallene,” for-
klarer han.

derfor har ole larsen en udfordring i 2014:  
at sørge for, at administrationssiden kan 
følge med virksomhedens ekspansion, men 
uden at den bliver for tung. 

“Jeg gør meget ud af at udvikle strukturen og 
samtidig sørge for, at vi ikke laver et bureau-
krati, men prøver at fastholde fleksibiliteten, 
der er kendetegnet ved mindre virksomheder,” 
forklarer han. 

Bavarian nordic: Udfordring i  
transformationen til pharmaselskab
selvom Bavarian nordic ikke er ramt af fi-
nanskrisen, er det ikke billigt at forske i den 
nye vaccine, som forventes klar i 2016, og så 
sent som i 2011 hentede Bavarian nordic 
700 millioner kroner for at forberede vacci-
nen. den nye satsning får dermed afgørende 
betydning for Bavarian nordic, ikke mindst 
fordi den forvandler biotechvirksomheden 
til en pharmavirksomhed. og netop den 
transformation bliver en anden udfordring 
for ole larsen næste år. 

“Vi bruger utroligt mange penge på forskning 
og investering til noget, som skal bibringe værdi 
i fremtiden, og derfor er det klart, at man som 
CFO i sådan en type selskab bruger meget tid 

på kapitalberedskab og kapitalstruktur: Har vi 
penge nok? Og hvordan sørger vi for, at de ræk-
ker langt nok? Og har vi ikke penge nok, hvor-
dan skaffer vi finansiering?”.

Bavarian nordic opererer i et globalt marked, 
og det giver to andre udfordringer i 2014: sel-
skabet samlede for kort tid siden deres licens-
rettigheder i danmark, og derfor har admini-
strationen sammen med revisionsselskabet 
brugt tid og kræfter på at opfylde dokumenta-
tionskravet fra myndighederne. for i fremtiden 
at blive stærkere på det område overvejer de 
at lave en apa næste år – en aftale mellem to 
landes skattevæsen, som beskriver, hvad der 
kommer til at ske, når og hvis man kommer til 
at blive skattepligtig i et andet land. her vil de 
få behov for hjælp fra deres revisionsselskab 
deloitte. den anden udfordring er at bevare 
compliance og code of conduct i lande, som 
ikke har så høje etiske standarder som dan-
mark. derfor vil de yderligere professionalisere 
de to områder ved at uddanne medarbejdere 
og lokale agenter.

FlSmidth: Fokus på effektivisering
Mens axcess’ økonomi ikke er så afhængig 
af konjunkturudsving, forholder det sig an-
derledes med en af danmarks største og mest 
hæderkronede selskaber, ingeniørkoncernen 
flsmidth, som opererer over hele kloden. 
virksomhedens økonomi følger konjunkturcy-
klussen sent, hvilket kan aflæses på regnskabet. 

Cfo Ben guren forventer, at kurven vender i 
slutningen af 2014. imens arbejder han på at 
gøre selskabet mere effektivt. flsmidth har 
120 virksomheder i 50 lande, hvoraf der kan 
være op til 20 selskaber i et enkelt land. en ud-
fordring de næste år er at samle legale enheder, 
så der eksempelvis kun er én juridisk enhed i 
hvert land, men også at styrke et shared service 
center i indien. “Vi har 600 finansmedarbej-
dere, hvoraf vi flytter et stort antal af disse op-
gaver til Indien. Det betyder, at langt mindre 
sker i Danmark og i resten af verdenen, og at 
langt mere skal ske i Indien. Når vi flytter så 
mange finansopgaver til Indien, så er det en 
igangværende organisation, som vi omskaber 
til at blive business partners inden for projekt 
controlling og business controlling generelt”, 
påpeger Ben guren.

en anden stor udfordring for en global virk-
somhed er at arbejde med compliance i så 
mange lande. det vil også være et fokuspunkt 
i 2014 at gøre dette mere effektivt. Ben guren 

Vi bruger utroligt mange penge på 
forskning og investering til noget, 
som skal bibringe værdi i fremtiden, 
og derfor er det klart, at man som 
CFO i sådan en type selskab bruger 
meget tid på kapitalberedskab 
og kapitalstruktur: Har vi penge 
nok? Og hvordan sørger vi for, at 
de rækker langt nok? Og har vi 
ikke penge nok, hvordan skaffer vi 
finansiering?

Ole Larsen 
CFO, Bavarian Nordic

forklarer: “Vi opererer i 120 selskaber rundt 
om i verdenen, og alle disse steder skal vi levere 
i henhold til lokale myndigheders krav. Det er 
fra vores synsvinkel ikke meningsfyldt, at vi skal 
gøre det 120 steder med en masse komplicerede 
ting. Så vi tror, at vi skal se anderledes på, hvor-
dan vi organiserer os og opbygge en specialiseret 
gruppe i vores organisation, eventuelt i samspil 
med eksterne leverandører.” 
 
fokuspunkterne for alle tre selskaber er altså 

at effektivisere og holde fokus på at undgå 
bureaukrati og holde en slank organisation. 
i processen med at løse udfordringerne for-
venter både flsmidth og Bavarian nordic at 
bruge revisorer som sparringspartnere. og for 
Ben guren er det afgørende for samarbejdet, 
at revisionsselskabet ikke kun støtter, men 
også er en samarbejdspartner, som udfordrer 
virksomheden. “Det handler om at udvikle et 
tillidsforhold og finde den rette balance for re-
visoren mellem pleasing og policing. Og i det 
brydningspunkt at udvikle en god dialog”, af-
slutter han. ·

Det handler om at udvikle et 
tillidsforhold og finde den rette 
balance for revisoren mellem 
pleasing og policing. Og i det 
brydningspunkt at udvikle  
en god dialog

Ben Guren
CFO, FLSmidth
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Professionel focus  
på IT til revisorer... 

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

Ét system til alle dine arbejdsopgaver

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

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

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

XBRL parat koncernregnskab 
En del af IT Revisor - den totale revisorløsning   

IT Revisor har naturligvis også et 
rapporteringsværktøj til koncernregnskaber
 
Der kan dannes årsrapport inkl. koncernregnskab, og årsrapporten 
kan indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen. Dette er muligt for alle 
standardrapporter, der er XBRL parate. 

Internt koncernregnskab kan også dannes. 

...læs mere på vores hjemmeside
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Erklæring om  
opstilling

udlån til 
søsterselskab 

udvidet 
gennemgang 

Overvejelser om  
going concern 

er der krav om at beskrive an-
vendt regnskabspraksis på bog-
føringsbalancer og skatteopgø-
relser, som vi forsyner med en 
assistanceerklæring efter ISrS 
4410?

der er ikke krav om en detalje-
ret beskrivelse af den anvendte 
regnskabspraksis, som det ek-
sempelvis kendes fra årsregn-
skabslovens regler. Men revisor 
skal vurdere, om de opstillede 
finansielle oplysninger på hen-
sigtsmæssig måde henviser til 
eller beskriver den relevante 
regnskabsmæssige begrebs-
ramme, jævnfør isrs 4410, afsnit 
34. standarden kræver således 
indirekte en beskrivelse af den 
anvendte regnskabsmæssige be-
grebsramme på bogføringsba-
lancer og skatteopgørelser, men 
regulerer ikke, hvor detaljeret 
beskrivelsen skal være. revi-
sor bør i sin vurdering overveje 
formålet med de finansielle op-
lysninger og de tiltænkte bru-
gere. afhængig af de konkrete 
omstændigheder kan begrebs-
rammen eksempelvis beskrives 
således: “Bogføringsbalancen er 
opstillet på baggrund af virksom-
hedens kontoplan og foreløbige 
bogføring. Der er ikke foretaget 
periodisering af køb, salg og lager, 
der er ikke foretaget af- og ned-
skrivninger, og der er ikke beregnet 
skat.” eller eksempelvis:  
“Skatteopgørelsen er udarbejdet i 
overensstemmelse med gældende 
skattelovgivning.” ·

Skal vi som revisorer dokumen-
tere vores going concern over-
vejelser, når vi reviderer selska-
ber, der uden tvivl er solide og 
levedygtige?

Ja. ved revision af et årsregnskab 
skal revisor altid opnå tilstræk-
keligt og egnet revisionsbevis for, 
at ledelsens forudsætning om 
selskabets fortsatte drift er pas-
sende. revisor skal være i stand 
til at dokumentere sine overve-
jelser og sit revisionsbevis. for-
holdet er nærmere reguleret i isa 
570 om going concern og isa 230 
om revisionsdokumentation. 
endvidere kræver revisorlovens 
§ 23 generelt, at revisor skal ud-
arbejde arbejdspapirer, der do-
kumenterer grundlaget for revi-
sors erklæringer med sikkerhed.
ved revision af selskaber, der er 
levedygtige og har styr på likvi-
diteten, kan revisors dokumen-
tation være kortfattet. den kan 
efter omstændighederne eksem-
pelvis bestå af en henvisning 
til den indledende regnskabs-
analyse suppleret med revisors 
konklusion om, at der ikke er 
begivenheder eller forhold, der 
kan rejse betydelig tvivl om virk-
somhedens evne til at fortsætte 
driften. se eventuelt også revi-
sortilsynets retningslinjer, bilag 
4, afsnit g, hvor tjeklistens første 
fire spørgsmål altid skal kunne 
besvares bekræftende. ·

Min kunde har et selskab (A), 
som ønsker at udlåne penge til et 
selskab (B), som ejes af min kun-
des hustru. er et sådant udlån 
mellem mandens selskab og hu-
struens selskab lovligt?

Ja, som udgangspunkt er der tale 
om lovlige lån mellem de to sel-
skaber, som hver især ejes af æg-
tefællerne. situationen omfattes 
nemlig ikke af låneforbuddet i 
selskabslovens § 210. et udlån fra 
mandens selskab (a) til hustruen 
personligt er derimod ulovligt ef-
ter selskabsloven, medmindre der 
reelt er tale om en sædvanlig for-
retningsmæssig disposition efter 
selskabslovens § 212, eksempelvis 
i form af salg af selskabets varer 
på kredit.  selvom et lån er lovligt 
ydet mellem to selskaber, skal le-
delsen i det långivende selskab 
jo varetage selskabets interesser. 
der kan derfor indirekte være et 
krav om at vurdere den forret-
ningsmæssige substans, lige som 
der indirekte kan være et krav  
om forrentning. ·

kan et lille selskab vælge udvidet 
gennemgang, når selskabet har 
fravalgt revision?

Ja. et selskab, der lovligt har fra-
valgt revision, kan godt vælge 
udvidet gennemgang. i denne 
situation skal den valgte revisor 
ikke registreres som selskabets 
revisor i erhvervsstyrelsen, da 
udgangspunktet er, at selskabets 
generalforsamling lovligt har fra-
valgt revision. selskabets ledelse 
kan aftale med revisor, at der 
skal foretages udvidet gennem-
gang, review eller assistance med 
regnskabsopstilling uden gene-
ralforsamlingens beslutning. 
på det tidspunkt, hvor general-
forsamlingen fravælger revi-
sion med fremadrettet virkning, 
skal beslutningen fremgå af 
årsrapporten, jævnfør årsregn-
skabsloven § 10a. ledelsen skal 
endvidere hvert år erklære i le-
delsespåtegningen, at selska-
bet opfylder betingelserne for 
fravalg af revision, jævnfør års-
regnskabsloven § 9, stk. 4. dette 
gælder uanset, at der frivilligt 
foretages udvidet gennemgang 
eller revision. ·
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Professionel focus  
på IT til revisorer... 

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

Ét system til alle dine arbejdsopgaver

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

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

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

XBRL parat koncernregnskab 
En del af IT Revisor - den totale revisorløsning   

IT Revisor har naturligvis også et 
rapporteringsværktøj til koncernregnskaber
 
Der kan dannes årsrapport inkl. koncernregnskab, og årsrapporten 
kan indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen. Dette er muligt for alle 
standardrapporter, der er XBRL parate. 

Internt koncernregnskab kan også dannes. 
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Selvom det offentlige har overtaget kvalitetskontrollen med  
PiE-revisionsvirksomheder, giver det ikke tung teori og perfide  
kontrollanter. tværtimod indeholder den nye ordning ifølge  
Erhvervsstyrelsen fordele for alle.

status  
quo med  
offentlig kontrol 

 
Tekst/ Anders Bjerring, freelancejournalist 
foto/ Simon Meyer

en revisionsvirksomhed, der foretager revi-
sion af pie-virksomheder, er udtaget til kva-
litetskontrol. kontrollørerne fra erhvervs-
styrelsens pie-kontrol træder ind gennem 
døren. de er tunge teoretikere, der ikke ken-
der meget til revision i den virkelige verden. 
de begynder en langvarig og krævende in-
spektion af alle virksomhedens revisioner. 
det ender med en stor regning for kon-
trollen til virksomheden og en streng 
rapport, der leder til en indkaldelse fra 
revisornævnet. 

sådan kunne virkeligheden se ud, men det 
gør den ikke. Tværtimod kan den vise sig at 
indeholde kontrollanter med bred praktisk 
erfaring, ensartet kontrol og måske en lavere 
pris nu, hvor erhvervsstyrelsen udfører kva-
litetskontrollen af revisionsvirksomheder, 
der foretager revision af pie-virksomheder. 

Bedre kendt som virksomheder af særlig of-
fentlig interesse, eksempelvis banker, børs-
noterede selskaber eller statslige og kommu-
nale virksomheder.

Med enron in mente
Men hvorfor var det nødvendigt at gøre kvali-
tetskontrollen af pie-revisionsvirksomheder of-
fentlig – var kontrollen ikke god nok? 

“Der var ikke noget at udsætte på kvaliteten af 
den tidligere kontrol, som var foretaget af andre 
revisorer. Det handler om, at vi følger et EU-di-
rektiv”, siger Birgitte hove, der er statsautorise-
ret revisor, chefkonsulent i erhvervsstyrelsen og 
en af styrelsens otte medarbejdere i pie-kon-
trollen. i 2003 kom det første direktiv om re-
vision fra eU med krav om kvalitetskontrol af 
revisorers arbejde. direktivet blev udbygget 
og opdateret i 2006, men under arbejdet så 
man parmalat-skandalen i italien. 

kombineret med enron og WorldCom-skan-
dalerne i Usa blev det derfor anført i direk-
tivet fra 2006, at der ville komme øgede krav 
til kontrollen med pie-revisionsvirksom-
heder. direktivet fra 2008 indeholdt disse 
krav, herunder kravet om, at kvalitetskontrol 
af pie-revisionsvirksomheder skulle gøres 
uafhængig af branchen for at sikre uafhæn-
gighed og objektivitet i kontrollen. indtil 
da havde revisorer, der var godkendte til at 
gennemføre kvalitetskontroller, kontrolle-
ret både non-pie-revisionsvirksomheder og 
pie-revisionsvirksomheder.

PIE-revisionsvirksomhederne  
skal ikke have den fejlagtige 
opfattelse, at det er nogen, der  
ikke har forstand på praksis,  
der kontrollerer dem.

Birgitte Hove 
Chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

S. 12 /   Signatur #4 ArTIkel 
status quo med offentlig kontrol



Praktisk virkelighed i centrum
derfor sidder i dag otte medarbejdere 
i erhvervsstyrelsen, der siden 1. januar 
2013 har haft ansvaret for kvalitets-
kontrollen med de for tiden 23 danske 
pie-revisionsvirksomheder. 

der er ikke føjet nye eller øvrige regler til 
opgaven, og pie-kontrollen udfører det 
samme stykke arbejde, som revisorerne tid-
ligere gjorde. Man kunne mistænke afde-
lingen for at bestå af professorer og teoreti-
kere, men det er ikke tilfældet. 

“Da man rekrutterede medarbejdere til den nye 
gruppe, gik man af to årsager bevidst efter den 
praktiske erfaring. For det første er den prakti-
ske erfaring central, når man skal vurdere, om 
andre revisorers håndværk er udført godt nok. 
Det revisionsfaglige skøn er centralt i enhver re-
vision, og det kræver stor erfaring at udfordre 
og vurdere andre erfarne revisorers arbejde. 
Det er den vigtigste grund”, siger Birgitte hove, 
der selv har 23 års erfaring, og fortsætter:
“For det andet har Erhvervsstyrelsen taget hen-
syn til, at PIE-revisionsvirksomhederne ikke 
skal have den fejlagtige opfattelse, at det er no-

gen, der ikke har forstand på praksis, der kon-
trollerer dem. For der er en tendens til, at virk-
somheder bliver lidt nervøse, når det offentlige, 
eksempelvis SKAT, kommer på kontrolbesøg og 
forventer akademikere og embedsmænd, der 
vil udfordre den praktiske virkelighed. Den be-
kymring har man forsøgt at imødekomme”. 

Fordele for revisorerne
Metoden har heller ikke forandret sig. kon-
trollen tager stadig udgangspunkt i en vurde-
ring af virksomhedens eget kvalitetssikrings-
system og en stikprøve af virksomhedens 

Praktisk  
erfaring

Ensartet 
kontrol

Muligvis  
lavere pris

Birgitte Hove, chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen (billedet) har 
sammen med syv kollegaer stået bag kvalitetskontrollen af årets 
udtrukne PIE-revisionsvirksomheder. 
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offentlig kontrol af Pie-virksomheDerne
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Udviklingen af  
eU-direktivet 

2003
I 2003 kom det første direktiv om revi-
sion fra EU med krav om kvalitetskon-
trol af revisorers arbejde.

2006
Direktivet blev udbygget og opda-
teret i 2006, men under arbejdet så 
man Parmalat-skandalen i Italien. 
Kombineret med Enron og World-
Com-skandalerne i USA blev det der-
for anført i direktivet fra 2006, at der 
ville komme øgede krav til kontrollen 
medPIE-revisionsvirksomheder.

2003
Direktivet fra 2008 indeholdt disse 
krav, herunder kravet om, at kvalitets-
kontrol af PIE-revisionsvirksomheder 
skulle gøres uafhængig af branchen 
for at sikre uafhængighed og objekti-
vitet i kontrollen.

1. JanUar 2013 erhvervsstyrelsen

23 danske 
PIE-revisionsvirksomheder.

Otte medarbejdere i Erhvervs-
styrelsen, har ansvaret for 

kvalitetskontrollen.

kontrollen
Kontrollen tager stadig udgangspunkt i:

Virksomhedens eget 
kvalitetssikringssystem

Stikprøve af virksomhedens  
PIE- og non-PIE-revisioner

Er revisorloven og ISA  
bliver efterlevet?

+ = ?

pie- og non-pie-revisioner for at undersøge, 
om revisorloven og isa bliver efterlevet. og 
den finder stadig sted mindst hvert tredje år.

“I princippet er det helt den samme kontrol, 
man bliver udsat for, som tidligere. Men det 
er bare mere ubehageligt at blive kontrolleret 
af det offentlige. Hvis man forventer en per-
fid kontrol, føler man givetvis, at den er perfid. 
Men Erhvervsstyrelsen er ikke ude på at gøre 
det mere byrdefuldt at være revisor. Egentlig 
har det altid været – og er fortsat – en offentlig 
myndighed, der står bag kontrollen, nemlig Re-
visortilsynet. Tidligere blev den bare udført af 
andre revisorer”, siger Birgitte hove. 

den eneste konkrete forskel, som pie-revi-
sionsvirksomhederne vil mærke, er, at kon-
trollerne vil tage længere tid. hvor reviso-
rerne, der foretog kontrollen, kunne tage flere 
medkontrollanter med, består pie-kontrollen 
kun af de otte medarbejdere. derfor vil kon-

trollen nogle gange stå på i længere tid, men 
ikke fordi der bliver brugt flere mandetimer. 

selvom gruppen endnu er ny, er der udsigt til 
en række fordele for pie-revisionsvirksomhe-
derne ved den nye kontrol. 

“Når det er de samme folk, der foretager kon-
trollerne hvert år, får de et kendskab til virk-
somhederne. Det kender virksomhederne selv. 
Det er dyrt at få en ny kunde, fordi det kræver, 
at man lærer deres forretning at kende. Men ef-
terfølgende er det nemmere af samme årsag”, 
siger Birgitte hove. 

når det er de samme medarbejdere, der ar-
bejder med området og ikke revisorer, der 
laver kontrol blandt meget andet, stiger ef-
fektiviteten. de bliver eksperter inden for 
området, og kontrollerne vil blive mere 
ensartede. eftersom kontrollen er offentlig, 
skal den ikke generere overskud, og derfor 

er timeprisen lavere, end pie-revisionsvirk-
somhederne er vant til. så i takt med, at med-
arbejderne opbygger erfaring, er det sand-
synligt, at hele kontrollen kan blive billigere 
for den enkelte virksomhed. 

Generelt høj kvalitet
de første ni virksomheder er udtaget til  
kontrol i år, og gruppen er i gang med  
kontrollerne. “Vi havde en forventning om,  
at vi generelt ville se en høj kvalitet. Det er også 
det, vi er kommet ud til i branchen. Det betyder 
ikke, at der ikke er områder, hvor der er plads 
til forbedring. Et klassisk område, som traditio-
nelt er en udfordring, er dokumentationen. 

Der er en lille tendens til, at planlægningsfa-
sen og de vurderinger og tanker, som revisor 
gør sig i den fase, er mangelfuldt dokumenteret, 
selvom de er udført korrekt”, afslutter  
Birgitte hove. ·
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Tekst/ Morten Stokholm Bøg, udviklingschef, 
FSR – danske revisorer  
foto/ Jesper Voldgaard

To gange årligt arrangerer fsr – danske  
revisorer sammen med lokalforeningerne 
en række medlemsmøder, som typisk varer 
tre timer. Medlemmerne får her en gratis 
mulighed for at erhverve obligatorisk ef-
teruddannelse. efterårets møder fortsætter 
frem til 11. december i en række byer over 
hele landet. i januar 2014 indledes endnu 
en møderække, som igen er et tretimers 
tilbud om faglig ajourføring inden for rele-
vante områder: kvalitet, revision  
og regnskab. ·

I samarbejde med lokalforeningerne i FSR - danske revisorer gennemfører  
sekretariatet to gange om året medlemsmøder, hvor deltagerne har mulighed  
for faglig og branchemæssig opdatering om blandt andet kvalitet, udfordringer  
for branchen, skat og skattekontrol. 

styrket medlemsdialog 
m /  mEDLEmSNyT

Efterårets møderække indledtes i Aalborg den 18. no-
vember, hvor FSR - danske revisorers administrerende 
direktør Charlotte Jepsen indledningsvist gav et over-
blik over branchens udfordringer med kvalitetskontrol.

Fra SKAT i Odense deltog skattemedarbejder Karina 
Christensen, som berettede om myndighedens særlige 
fokus på overholdelse af hovedaktionær-lovgivningen 
og kontrol af SMV’er. Indlægget var en del af foreningens 
samarbejde med SKAT.

John Bygholm, formand for foreningens skatteudvalg, 
fortalte om SKATs fokus på straf- og disciplinæransvar 
for revisorer og om punkter, som medlemmerne bør 
være opmærksom på i forbindelse med assistance 
med selvangivelser.

I januar 2014 indledes endnu en møderække, som igen 
er et tretimers tilbud om faglig ajourføring inden for 
relevante områder: kvalitet, revision og regnskab.

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer
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efteråret bød  
på sand prisregn
a.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Haldor topsøe og et nygift ægtepar fra 
Århus modtog i løbet af efteråret fire prestigefyldte priser af FSr – 
danske revisorer. De fire priser blev alle overrakt i festlige omgivelser.
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“Carlsberg har formået at skabe en meget informativ årsrapport, der er nem at gå til og kan 
inspirere andre virksomheder på mange områder”. Sådan lød begrundelsen, da Carlsberg i 
konkurrence med 180 andre virksomheder vandt Årsrapportprisen 2013, som FSR – danske 
revisorer uddeler sammen med DI. På fotoet ses formand for Regnskabsteknisk Udvalg, Jan 
Peter Larsen, Vice President for Group Accounting, Tina Aggerholm, Carlsberg og chefkonsu-
lent Kristian Koktvedgaard fra DI.
Foto: Peter Willersted

Seks unge kandidater fik fredag den 20. sep-
tember overrakt Danica Prisen for de tre bedste 
kandidatafhandlinger på cand.merc.aud.-stu-
diet i 2013. På fotoet ses i første række fra ven-
stre andenprismodtagerne Lasse Rosenborg 
Petersen og Mads Fromholt Poulsen, begge 
Beierholm. Ved siden af disse står de nygifte 
førsteprismodtagere Rune og Sarah Weble fra 
henholdsvis EY og SAS Institute. Yderst til højre 
står tredjeprisvinderne Karina Skovgaard Svane 
og Anita Holm Thorstensen fra henholdsvis Ba-
agøe Schou og GE Capital. I bageste række står 
dommerkomitéen.
Foto: Esben Salling

“Det flyder ud af rapporten, at her er en virk-
somhed, hvor der virkelig sker noget på CSR-
området. Der er substans og dybde i rapporten 
– og det er tydeligt, at det at tænke i samfunds-
ansvar er blevet en del af forretningen A.P. Møl-
ler–Mærsk. Deres rapportering beviser tydeligt, 
at samfundsansvar ikke er markedsføring eller 
branding”, sagde formand for FSR – danske 
revisorers CSR-udvalg, Birgitte Mogensen, da 
A.P. Møller–Mærsk for andet år i træk vandt 
CSR-prisen. På fotoet ses Director, Group Su-
stainability Annette Stube, A.P. Møller–Mærsk.
Foto: Jesper Voldgaard

“Haldor Topsøe var et menneske, som gjorde en forskel – ikke kun for sin virksomhed og for 
sine ansatte, men for hele Danmark. Ja, jeg tør faktisk godt sige for hele verdenen”. Med disse 
ord overrakte minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten 
Østergaard, Lloyd’s-prisen 2013 til erhvervsmanden og iværksætteren Haldor Topsøe. Di-
rektør i Haldor Topsøe A/S, Henrik Topsøe, søn af Haldor Topsøe, modtog prisen på sin fars 
vegne. På fotoet ses Morten Østergaard og Henrik Topsøe. Foto: Jesper Voldgaard
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Tre ud af fire finder væsentlige fejl

Tre ud af fire revisorer finder væsentlige fejl i virksomhedernes 
grundlæggende regnskabsmateriale, når de reviderer årsrappor-
terne. posterne for debitorer og virksomhedernes varelager står 

øverst på fejlfindingslisten, og det er særligt de mindre virksomhe-
der, som revisorerne har rettet væsentlige fejl hos. det viser en nylig 
analyse fra fsr survey. ·

Om undersøgelsen 213 revisorer har besvaret denne survey. 60 procent af de revisorer, som har svaret på undersøgelsen, har revideret eller medvir-
ket til at revidere mellem 21 og 100 årsregnskaber fra regnskabsåret 2012. Cirka 20 procent har revideret eller medvirket til at revidere mellem 0 og 
20 årsregnskaber, mens de resterende 20 procent af respondenterne har revideret eller medvirket til at revidere over 100 årsregnskaber.

Når din revision medfører, at virksomhedsledelserne har rettet  
væsentlige fejl i regnskabsudkast/regnskabsgrundlag, hvilke poster  
er der så oftest fejl ved (Angiv gerne flere svar)

Debitorer 65%

Varelager 33%

Indregning af omsætning 29%

Datterselskabsaktier 25%

Materielle anlægsaktiver 21%

Andet 8%

Eventualforpligtelser 63%

Ejendomme 31%

Hensættelser 26%

Gældsforpligtelser 24%

Goodwill 6%

Ved ikke 6%

Har din revision af regnskaberne 2012 medført at virksomhedsledel-
serne har rettet væsentlige fejl i regnskabsudkast/regnskabsgrundlag?

JA: 75%
NEJ: 22%
Ved ikke: 3%

I hvilken størrelse af virksomheder har din revision oftest ført til ret-
telser af væsentlige fejl i regnskabsudkast/regnskabsgrundlag?  
(Angiv gerne flere svar)

80%

<10 
ansatte

11-50 
ansatte

51-100 
ansatte

>100 
ansatte

48%

7% 8%
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Vox pop: 
er udvidet  
gennemgang  
så småt på vej?

Revisors handlinger

revision

• Analyser
• Forespørgsler
• Verifikation af modtagne  
 oplysninger og alle  
   væsentlige  
 poster i rengskabet ved:
 • Vurdering
 • Efterprøvning
 • Observationer
 • Gentagelser
 • Beregninger
 • Bekræftelser fra  
          3. mand

Høj grad  
af sikkerhed

Begrænset 
sikkerhed

mellem
sikkerhed

udvidet 
gennemgang

• Analyser
• Forespørgsler
• Supplerende handlinger  
  herunder:
 • Engagements- 
         forespørgsler
 • Oplysninger fra ting 
    bog og advokat mv.
 • Kontrol af indberet- 
    ninger til SKAT

review

• Analyser
• Forespørgsler

forskellen På en uDviDet gennemgang, 
en revision og et review

 
Tekst/ louise Bangslund,  
FSR – danske revisorer

en ny erklæringsstandard har 
set dagens lys: Udvidet gennem-
gang. standarden er målrettet 
sMv-virksomheder, og disse har 
haft mulighed for at vælge udvi-
det gennemgang på deres gene-
ralforsamlinger i løbet af 2013. 
fsr – danske revisorer har stuk-
ket en finger i jorden hos seks 
tilfældige medlemmer og spurgt 
til, hvilken start udvidet gen-
nemgang har fået hos dem.

illustrationen viser nogle væ-
sentlige principielle forskelle 
mellem revision,  
udvidet gennemgang og review. 
de næcnte handliger er ikke 
udtømmende.

Ikoner:  
Pavel Nikandrov, The Noun Project
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Henrik Wellejus
Partner og statsautoriseret revisor, 
Deloitte

  – hos deloitte går vi aktivt ud 
og anbefaler udvidet gennem-
gang, fordi vi mener, den kan 
være en god idé for nogle virk-
somheder – er man en mindre 
eller mellemstor virksomhed, 
vil udvidet gennemgang tit være 
en fordel. den kan fjerne noget 
af det, nogle virksomheder op-
fatter som bureaukratisk. Med 
udvidet gennemgang kan de en-
ten få en mindre besparelse på 
revisionsregningen eller de kan 
konvertere samme sum penge, 
som de hidtil har brugt, til mere 
værdiskabende rådgivning fra re-
visoren. derimod fraråder vi det 
til de risikobetonede virksomhe-
der. hvis man for eksempel har 
haft et par år med underskud el-
ler ikke har styr på sine proces-
ser eller rapporteringer, så vil 
bankerne ofte kræve revision, 
selvom man viser dem den nye 
erklæringsstandard.

Men vores erfaring er, at mange 
små og mellemstore virksomhe-
der stadig vælger den traditio-
nelle revision og den tryghed, der 
ligger i det. Mange er usikre på, 
hvad udvidet gennemgang egent-
lig betyder for dem. de er usikre 
på, om bankerne vil acceptere en 
udvidet gennemgang. det er ær-
gerligt, for der er masser at hente, 
hvis man taler med sin revisor 
om det. få virksomheder ved, at 
de kan arbejde meget fleksibelt 
med udvidet gennemgang. for 
eksempel kan de supplere den 
nye erklæringsstandard med en 
særskilt revision på lagrene el-
ler andre forhold, som banken 
kunne ønske ekstra dokumenta-
tion for.

Jens Tofthøj
Indehaver og registreret revisor,  
JT Adviser ApS

 – Jeg siger til alle dem, der har haft 
revision, og som kan komme ned 
på den nye erklæringsstandard, 
at de skal drosle ned til udvidet 
gennemgang. grunden til, at vi 
fravælger revision på disse er, at 
kvalitetssystemet, hvor overlæg-
geren i mange tilfælde er for høj og 
unødvendig. 

her er der en forenklet model om 
udvidet gennemgang. forskel-
len er et spørgsmål om, hvad man 
skal lave af revisionshandlinger, 
og kunden er ligeglad med, hvad 
jeg sidder og fedter med og laver 
af blanketter og kontroller. for 
kunden er det et spørgsmål om at 
få et så rigtigt regnskab som mu-
ligt, men det er også et spørgsmål 
om, hvad det koster. og hvis jeg 
bliver presset på prisen, så må jeg 
rådgive om, at der ikke skal mere 
kvalitetssik-ring og kontrol til end 
allerhøjst nødvendigt, idet det er 
revisors ansvar at udføre opgaven 
korrekt, hurtigt og billigst muligt, 
hvorfor udvidet gennemgang er et 
godt alternativ til revision.

Lars Christian Aaskov
Partner og statsautoriseret revisor, 
inforevision

  – som verden ser ud lige nu, for-
venter vi en behersket anven-
delse af denne nye revisions-
form. vi har naturligvis kunder, 
der har efterspurgt udvidet gen-
nemgang, og vi bringer det selv 
på banen over for de kunder, 
hvor det kan være relevant. Men 
det er kun nogle få, små virk-
somheder, der indtil videre har 
valgt at skifte til udvidet gen-
nemgang, og det er alle sammen 
virksomheder, der har penge 
stående på kontoen, så at sige, 
og har en stabil balance. vi kan 
se et formål med, at de går over 
til udvidet gennemgang, når de 
eksempelvis ikke har lager, store 
debitorer og ikke er afhængige 
af for eksempel en kassekredit i 
banken. Men vi fraråder det, hvis 
virksomheden ikke har velfunge-
rende forretningsgange. 

hvis der er finansieringsproble-
mer eller lagerproblemer, kan 
det være problematisk at droppe 
en revision med høj grad af sik-
kerhed, som både kunder og 
banker vurderer ud fra. går virk-
somheden med tanker om et 
forestående generationsskifte 
og eventuelt salg til industrielle 
købere, vil vi også anbefale, at 
virksomhedens årsregnskab bli-
ver revideret efter de sædvanlige 
revisionsstandarder. fordelen 
for kunderne ved en udvidet gen-
nemgang er naturligvis, at de kan 
spare på selve revisionshonora-
ret. det er dog vores umiddelbare 
vurdering, at det er begrænset, 
hvor meget billigere det bliver. 
vi forventer som udgangspunkt 
mellem fem og 15 procent, men 
hver enkelt kunde skal vurderes 
individuelt. 

Johnny V. Jensen
Statsautoriseret revisor, Nielsen  
og Christensen Statsautorieret 

  – vores tilgangsvinkel til udvidet 
gennemgang har været at fokusere 
på kundens behov – hvad skaber 
værdi for den enkelte? valget af er-
klæringstype for den enkelte virk-
somhed afhænger blandt andet 
af, hvor kompleks virksomheden 
er, herunder ejerstruktur, ledelse, 
økonomisk situation og interes-
senternes behov. hvis virksomhe-
dens og interessenternes behov 
dækkes af en erklæring om udvidet 
gennemgang, vil det efter vores 
opfattelse være en fordel. vi har er-
faret, at dialog er vigtigt til fastlæg-
gelse og præcise-ring af kundens  
og dennes interessenters behov.  
vi har derfor lavet særskilt infor-
mation til alle relevante kunder 
om udvidet gennemgang, ligesom 
vi drøfter fordele og ulemper med 
hver enkelt kunde.

Steen Kristensen
Partner og registreret revisor,  
nD revision randers

 – vi har ikke brugt udvidet gen-
nemgang, da vores kunder ikke 
kan se den helt store idé i den. de 
kunder, vi har snakket med om 
det, ligger størrelsesmæssigt i den 
lille ende. vores erfaring er, at de 
hellere vil have revision end udvi-
det gennemgang. de, som vælger 
revisionserklæringen fra, vælger 
revisionen helt fra. 

Jon Beck
Partner og statsautoriseret revisor, 
KPMG 

  – vores erfaringer med udvidet 
gennemgang er indtil videre be-
grænsede, da udvidet gennem-
gang for de fleste af vores kunder 
først er relevant for 2013 kalen-
derårsregnskaber. Men vi har na-
turligvis taget kontakt til alle vores 
kunder i målgruppen for at få en 
drøftelse af fordele og ulemper for 
netop deres virksomheds behov. 

det er primært i de tilfælde, hvor 
der ikke er en tostrenget ledelse, 
og hvor virksomheden er velkon-
solideret med ingen eller me-
get begrænset ekstern finansie-
ring, at kunderne vælger udvidet 
gennemgang. 
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Tekst / henrik Carmel, 
fagkonsulent, FSR - danske revisorer 
illustration / Anne Pedersen

i internationale revisorkredse er panos katou-
lis fra deloitte i london nu berømt for at være 
den første revisor, der sætter sin underskrift på 
en udvidet erklæring på en integreret årsrap-
port for en koncern, med alt hvad det indebæ-
rer. den udvidede erklæring er baseret på en 
model for enhanced auditor reporting, som er 
udarbejdet af det uafhængige financial repor-
ting Council (frC) i Uk. 

investorerne vil have mere. Myndighederne, 
ansvarlige for regnskab, finanstilsyn eller over-
vågning af konkurrencen, vil have mere. poli-
tikerne vil have mere. eU vil have mere. Men 
hvordan skal revisor erklære sig, når det drejer 
sig om ledelsesberetninger og anden informa-
tion, der ikke udelukkende er finansiel? hvad 
kan og skal man revidere, og hvordan skal man 
fortælle om eksempelvis væsentlighed? Med 
den øgede interesse for Corporate governance 
og integrated reporting bliver opgaven stadig 
mere kompleks, og kravene til revisors erklæ-
ring øges i takt med kravet til de oplysninger, 
som virksomhederne skal afgive. 

storbritannien har taget fat på opgaven, og fra 
næste år bliver en udvidet revisorpåtegning på 
den samlede årsrapport lovpligtig. en af pione-
rerne på området integrated reporting, voda-
fone plc, fik premiere i maj 2013, da revisor 

Tendens:
verdens første  
udvidede erklæring 
Signatur har mødt revisoren bag den første udvidede revisorerklæring 
på et børsnoteret selskab. Panos Katoulis fra Deloitte i London fortæller 
om krav og indhold i den udvidede erklæring på Vodafones årsrapport.

skrev under på en udvidet erklæring på kon-
cernens årsrapport. 

hvilke fordele er der ved at gå forrest med en 
udvidet erklæring?
– det britiske frC vil gerne gå forrest for at få 
indflydelse på de internationale organisatio-
ner og eU. opgaven giver os en mulighed for at 
vise, at revisorer er skeptiske, og for simpelthen 
også at imødekomme efterspørgslen fra regn-
skabsbrugerne, særligt investorerne. vi viser, at 
vi er innovative og tilfører værdi til revisionen. 
vores klient, vodafone, var klar til at gå foran, 
hvilket naturligvis var en forudsætning. 

hvad skriver revisoren ekstra i den nye 
erklæring?
– revisor beskriver de vurderede risici for væ-
sentlig fejlinformation, som er blevet identi-
ficeret af revisor, og som har den største virk-
ning på den overordnede revisionsstrategi, på 
anvendelsen af de ressourcer, vi bruger under 
revisionen og på den retning, som revisions-
teamet dirigerer indsatsen hen imod.” 

I skriver om væsentlighed. hvordan er det ble-
vet modtaget, dels med hensyn til at det er ny 
information, der ikke kommer fra ledelsen, 
dels at væsentlighedsniveauet med 500 millio-
ner pund ligger højt?

– Ja, det er helt klart ny information. vi giver en 
forklaring på, hvordan revisor anvender kon-
ceptet om væsentlighed i planlægningen og 
udførelsen af revisionen. Måske kan denne in-
formation være med til at skubbe til manage-
ment, så de også begynder at gøre sig overve-

jelser om væsentlighed. investorer ser positivt 
på, at vi offentliggør vores revisionsmæssige 
overvejelser, men ikke nogen kommentarer 
specielt til tallet for væsentlighedsniveauet, der 
svarer til fem procent af overskuddet før skat og 
under en procent af egenkapitalen. vi har i øv-
rigt ikke gjort noget nyt eller anderledes i lyset 
af, at oplysninger om væsentlighed er offentlig-
gjort. vi gør en særlig indsats hvert eneste år.

Ved at offentliggøre denne type information 
åbner branchen op for revisors egen værktøjs-
kasse, revisors sorte boks. er der juridiske ri-
sici forbundet med det? 

– Ja, vi åbner op for den sorte boks og giver lidt 
flere informationer om vores arbejde.  selvføl-
gelig anvender vi advokater, der kan se vores 
påtegning ud fra et juridisk perspektiv. Men vi 
fortæller kun, hvad vi gør, hvilket vi i øvrigt i 
forvejen gør til revisionsudvalget. i praksis har 
vi egentlig bare forkortet en eventuel retssag 
med et trin.

hvilken proces skal I igennem for at produ-
cere en udvidet erklæring? 
– først skal vi forklare kravene til både ledel-
sen og revisionsudvalget. vi overvejer, hvordan 
den ville se ud, hvis den var anvendt på årsrap-
porten for året før. vi laver et udkast til revisi-
onsudvalget og en indledende vurdering af de 
vigtigste forhold. vi arbejder med ledelsen og 
med revisionsudvalget om enkelte formulerin-
ger i de oplysninger, de offentliggør. derefter er 
vi klar til at præsentere et udkast til en endelig 
rapport til revisionsudvalget, finpudse de sidste 
formuleringer og til sidst afgive erklæringen. ·
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En række anerkendte professorer fra London Business School har  
lavet en ledelsesmodel, som beskriver seks evner, en god leder bør 
besidde. Den gode nyhed er, at man kan lære dem. Den dårlige er,  
at man skal have aLLE evnerne for at være en god leder.

har  
dU en 
topleders 
dna?

 
Tekst/ Isa lindbæk,  
Kommunikationskonsulent, Mannaz  
foto/ Sara lindbæk, Mannaz 

L / LEDELSE
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“Styring og planlægning er kritiske faktorer for 
at få succes med en virksomhed. Men det er slet 
ikke nok. I dag har en virksomhed i den grad 
brug for lederskab.” 

den anerkendte professor, richard Jolly fra 
london Business school lægger ikke fing-
rene imellem, når han dissekerer ledelse og 
ledere: “Lederskab adskiller sig fra styring og 
planlægning ved at være en særlig evne til at 
opnå følgeskab. Den evne er nødvendig i en ver-
den, hvor dine bedste medarbejdere har adskil-
lige muligheder og er mobile. 

“Hvorfor er det lige, at de skal følge dig? Og jeg 
taler ikke om din placering i hierarkiet, jeg ta-
ler om personlig kraft og lederskab. Man kan 
ikke være en leder, hvis der ikke er nogen, som 
følger efter.”

26 år og allerede en leder
ifølge richard Jolly formår en sand leder at 
overbevise og overtale mennesker, som ikke 
engang refererer direkte til vedkommende, 
til at følge ham og hans ideer. i hans optik er 
lederskab et ikke-hierarkisk begreb. “Jeg op-
levede engang, at en kvindelig medarbejder på 
kun 26 år var i stand til at mobilisere opbak-
ning til en ny proces med tredobbelt rappor-
tering i et temmelig tungt revisionsfirma med 
mange ældre, satte medarbejdere. Hun havde 

ingen medarbejdere under sig eller nogen form 
for hierarkisk tyngde, men hun lykkedes med 
projektet alene på grund af sin personlige kraft 
og overtalelsesevner.”

Mange Ceos dummer sig
Men hvem er det så lige, som bliver leder el-
ler sågar topleder? richard Jolly uddyber: 
“En klassisk fejl er at forsøge at finde svaret på, 
hvorfor CEOs bliver ledere ved at se på deres 
ligheder. Faktum er, at der ikke er særlig mange 
ligheder. “Hvorfor” er det forkerte spørgsmål. 
I øvrigt dummer omkring 20 procent af alle 
CEOs sig hele tiden. Bare fordi du sidder på 
toppen af kransekagen, er det ikke ensbety-
dende med succes og stort lederskab.”

Én model – seks egenskaber
på london Business school har professor ri-
chard Jolly og hans kollegaer forsøgt at ana-
lysere lederskab på en lidt anden måde. “Vi 
har valgt at se på lederskab som en bestemt 
måde at opføre sig på, og som skærer igennem 
tid og kultur. Jeg siger ikke, at det er en perfekt 
model, men vi mener, at opførsel stærkt kor-
relerer, uanset hvor du er placeret i hierarkiet. 
Vores model inkluderer seks evner eller egen-
skaber, som man i øvrigt kan tillære sig langt 
hen ad vejen.”

     

1.
det gode eksempel

den første evne er, ifølge richard Jolly, at 
man skal være rollemodellen. han uddyber: 
“Man skal tage sin egen medicin, fordi ledere 
kaster en lang skygge i organisationen. Og det 
gælder ledere på alle niveauer. Det nytter ikke, 
at man beder sine ansatte om at opføre sig på 
en bestemt måde, hvis man så selv gør det mod-
satte. Forældre med børn ved, at børn ikke altid 
er gode til at lytte, men at de er gode til at imi-
tere. Det samme gælder for organisationer.”

     

2.
Motivation og tro på fremtiden
 

den anden evne, som en god leder bør be-
sidde, er at være i stand til at sætte ord på 
en bedre fremtid. “En god leder bør være 
i stand til at forklare sine medarbejdere, 
hvorfor vi gør det her. Medarbejderne skal 
forstå, at ved at gøre som lederen siger i dag, 
så bliver det hele bedre i morgen. 

Medarbejdere præsterer simpelthen bedre, 
hvis de forstår målet. Og det er ikke så let, 
som det måske lyder. Spørger du en række 
ledere, siger de stort set alle, at de har kom-
munikeret målet videre, men når du så spør-
ger medarbejderne, så har op mod 95 pro-
cent ikke forstået virksomhedens strategi. 
Som leder skal man være meget varsom med 
at antage, at bare fordi det er sagt, så er det 
også forstået. Der sker meget hurtigt en af-
sporing, fordi de fleste ledere er dårlige til at 
kommunikere.”

     

3.
Situationsfornemmelse 

den første evne er, ifølge richard Jolly, 
at man skal være rollemodellen. han 
uddyber: 

“Man skal tage sin egen medicin, fordi ledere 
kaster en lang skygge i organisationen. Og 
det gælder ledere på alle niveauer. Det nytter 
ikke, at man beder sine ansatte om at opføre 
sig på en bestemt måde, hvis man så selv 
gør det modsatte. Forældre med børn ved, at 
børn ikke altid er gode til at lytte, men at de 
er gode til at imitere. Det samme gælder for 
organisationer.”

Hvorfor er det lige, at de skal 
følge dig? Og jeg taler ikke om 
din placering i hierarkiet, jeg 
taler om personlig kraft og 
lederskab. Man kan ikke være 
en leder, hvis der ikke er nogen, 
som følger efter.

Richard Jolly

Adjunct Professor, London Business School

Richard Jolly. Adjunct Professor, London Business School, Director, Stokes & Jolly Ltd., England

Richard Jollys erfaringsgrundlag er baseret på konsulentarbejde i en bred vifte af brancher, coaching 
af topledere samt forskning. Han har stor undervisningserfaring fra blandt andet London Business 

 School og Columbia Business School og modtog i 2003 prisen som den bedste underviser på 
London Business School. Richard Jolly er fast underviser hos Mannaz og er også en del af det nye 

lederudviklingsprogram “Executives Changing the Game”.
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vejen til goDt leDerskab

De seks evner en leder bør mestre:

1.  Du skal være en rollemodel

2.  Du skal kunne motivere dine ansatte  
 til at tro på en bedre fremtid 

3.  Du skal kunne afkode signaler fra   
 mennesker og grupper

4.  Du skal være i stand til at være 
 nærværende og bekræftende

5.  Du skal være i stand til at tage svære  
 samtaler

6.  Du skal være autentisk – være dig selv

Kilde: Professor Richard Jolly, London Business 
School

    

4.
nærvær og bekræftelse  

den fjerde evne, ifølge richard Jolly, er evnen 
til at bekræfte andre mennesker. 

“En god leder giver dig følelsen af, at vedkom-
mende virkelig lytter til dig, og det giver dig 
følelsen af at være værdifuld. Det får loyali-
teten til at vokse. Nogle ledere er så dygtige til 
at skabe loyalitetsfølelse hos deres medarbej-
dere, at medarbejderne følger med dem i tykt 
og tyndt.”

     

5.
den svære samtale   

nogle samtaler er nødvendige, selvom de 
er svære, og vi har en tendens til at udskyde 

dem, forklarer richard Jolly: “Måske skal du 
bede om lønforhøjelse, forklare hvorfor du 
ikke når dine mål eller fyre en medarbejder. 
Det er de samtaler, som du på forhånd ved, 
ikke vil gå særligt godt. Men det er den femte 
evne, du som leder må have: Evnen til at tage de 
svære samtaler. Man kan kalde det modet til 
at konfrontere det svære. Det er en nødvendig 
evne at have, for jo længere man lader tingene 
være, desto værre bliver det.”

     

6.
Autencitet     

det sidste element i richard Jollys model er 
evnen til at være autentisk. “Det er sværere, 
end man tror. I alle grupper forventes det 
nemlig, at man tilpasser sig, og det står i kon-
trast til, at man netop bemærker mennesker, 
som tør skille sig ud. Medarbejderne ønsker 
at følge et ægte menneske. De ønsker at vide, 
hvem du er, så vis noget mere af din person-

lighed. Medarbejdere kan ikke lide menne-
sker, der er perfekte, så vær dig selv  
– autentisk og unik.” ·
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ny redeGørelSe  
For TIlSyneT  
Med reVISorer 

i september offentliggjorde erhvervsstyrel-
sen en ny redegørelse for erhvervsstyrel-
sens tilsyn med revisorer og revisionsvirk-
somheder i danmark. styrelsen har i 2012 
afgjort 20 sager, og i ni af disse har styrelsen 
besluttet at indbringe revisor for revisor-
nævnet. ligesom i 2011 har de fleste sager 
handlet om revisors uafhængighed og revi-
sors udformning af erklæringer.

revisors uafhængighed er af afgørende be-
tydning for offentlighedens tillid til revi-
sors erklæring. de revisorer, der overtræder 
revisorlovgivningens uafhængighedsbe-
stemmelser, risikerer store bøder i revisor-
nævnet. det undrer derfor styrelsen, at der 
fortsat er så mange sager, hvor godkendte 
revisorer ikke har iagttaget revisorlovgiv-
ningens uafhængighedsbestemmelser. 

revisors kommunikation til omverdenen 
foregår gennem de erklæringer, som revisor 
udfærdiger, når revisor har færdiggjort sine 
undersøgelser. disse erklæringer er som 
regel det eneste kendskab, omverdenen 
får til revisors arbejde med de pågældende 
erklæringer. det er derfor helt centralt for 
revisors rolle som offentlighedens tillidsre-
præsentant, at revisor forstår at udfærdige 

disse erklæringer i overensstemmelse med 
erklæringsbekendtgørelsen og så tydeligt 
og præcist som muligt får kommunikeret 
resultatet af sine undersøgelser til omverde-
nen. i 2012 har der ligesom i de foregående 
år været adskillige sager, hvor erhvervssty-
relsen har fundet væsentlige mangler i revi-
sors erklæringer.

i flere tilfælde oplever erhvervsstyrelsen 
desværre, at en revisors arbejde gentagne 
gange har været forbundet med væsentlige 
fejl og mangler. erhvervsstyrelsen har tid-
ligere anmodet revisornævnet om at fra-
kende de pågældende revisorer retten til at 
drive virksomhed som revisor. styrelsen vil 
fremover i øget omfang gøre brug af denne 
mulighed. ·
Kilde: FSR – danske revisorer

/ faglige Udklip

revision VED  KRISTIAN RØED, CAND.MERC.AUD., EY

FAGlIGT nyT Inden For reVISIon, SkAT, 
reGnSkAB oG økonoMISk rådGIVnInG
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Tekst / Fritz Sørensen, moms- og afgiftskonsu-
lent i Skatteafdelingen, Deloitte, Esbjerg.

skaT har lagt op til markante stramninger 
af dokumentationskravene ved eU-varesalg 
ex work. 

landsskatteretten har efterfølgende i en kon-
kret sag tilkendegivet, at dokumentation for 
udførsel af varer ikke skal foreligge allerede 
på fakturerings- eller betalingstidspunktet.

senest har skaT tilbagekaldt styresignalet 
vedrørende skærpede krav ved eU-varesalg, 
hvor køber selv henter varerne i danmark el-
ler lader en fragtfører herom. 

eU-varesalg generelt
når en dansk virksomhed sælger varer fra 
danmark til virksomheder i andre eU-lande, 
sker det uden dansk moms, når:

• køber har et gyldigt momsnummer

• når varerne sendes ud af danmark og ind i 
et andet eU-land i forbindelse med salget.

der er ikke tale om momsfritagne salg, men 
salg med omvendt betalingspligt for mom-
sen. det betyder, at den danske virksomhed 
sælger varerne uden moms, og køberen be-
regner lokal erhvervelsesmoms af varerne.

dokumentation
reglerne for eU-varesalg fungerer i de fleste 
tilfælde fint i praksis. Udfordringen er dog, 
at sælger skal dokumentere, at varerne reelt 
er transporteret ud af danmark og ind i et 
andet eU-land. dette volder typisk kun pro-
blemer i de tilfælde, hvor det er køber selv 
eller købers fragtfører, der afhenter varerne 
i danmark (levering ab fabrik/ex work). i de 
tilfælde kan det være vanskeligt at dokumen-
tere, at varerne transporteres ud af landet 
og typisk frem til køber i et andet eU-land. 

fragtføreren eller køber selv kan i teorien vi-
deresælge varerne i danmark.

hvis sælger ikke kan dokumentere, at va-
rerne er udført af danmark og indført i et an-
det eU-land, lever sælger ikke op til reglerne 
for eU-varesalg, og således skal der opkræves 
dansk moms. det betyder i praksis, at når 
dokumentationen mangler, opkræver skaT 
25 procent dansk moms hos sælger, selvom 
momsen ikke er faktureret.

SkATs tiltag
det fremgår af styresignalet, at såfremt sæl-
ger enten fakturerer eller modtager betaling 
for varerne ved afhentningen i danmark, el-
ler inden at varerne er udført af danmark, skal 
sælger opkræve dansk moms af varerne. skaT 
er af den opfattelse, at de to grundlæggende 
betingelser for eU-varesalg uden dansk moms, 
som nævnt indledningsvist, skal være op-
fyldt allerede på faktureringstidspunktet eller 
betalingstidspunktet.

skærpede krav  
Udskydes 
SKAT er blevet udfordret af  
Landsskatteretten vedrørende skærpede  
dokumentationskrav ved salg af varer  
til virksomheder i andre EU-lande,  
når salget sker ab fabrik/ex work.
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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.

det er klart, at sælger ikke kan dokumentere, 
at varerne er transporteret ud af danmark på 
afhentningstidspunktet i danmark, og sælger 
skal således i henhold til styresignalet opkræve 
dansk moms. 

sælger kan således efterfølgende, når han 
modtager dokumentation fra fragtføreren el-
ler køber, på at varerne er transporteret ud af 
danmark og ind i et andet eU-land, berigtige 
momsen over for køber, således at momsen 
tilbagereguleres. 

dette sker i form af en kreditnota og en kor-
rigeret faktura. dette gælder, uanset om det er 
køber selv eller dennes (eventuelt uafhængige) 
fragtfører, der henter varerne i danmark.

når sælger hverken udsteder faktura eller 
modtager betaling for varerne, inden varerne 
er udført af danmark og indført i et andet eU-
land, er det således muligt for sælger at faktu-
rere uden dansk moms, hvis han kan leve op 
til de skærpede krav til dokumentationen for 
transporten.

når køber selv eller købers fragtfører henter 
varerne, skal køber/fragtfører erklære følgende:

• at varen er forsendt eller transporteret fra 
danmark

• varens bestemmelsessted 

• Transportmiddel og registreringsnum-
mer på transportmiddel (eventuelt alle 
transportmidler) 

• at varen er modtaget på leveringsadressen 

• kvittering for færgebilletter og bropenge 
med videre, hvis det er relevant for trans-
portruten. 

skaT tilkendegiver i forlængelse af oven-
stående, at der er tale om en konkret vurde-
ring af, om sælger har godtgjort, at varerne 

er transporteret ud af landet. dette betyder 
således, at hvis skaT efter en samlet vurde-
ring finder, at det ikke er dokumenteret, at 
varerne er transporteret ud af landet, selvom 
der foreligger erklæring fra køber eller en 
fragtfører, kan der ikke faktureres uden 
dansk moms.

Vores opfattelse af styresignalet
vi har været i dialog med skaT vedrørende 
styresignalet, og vi har tilkendegivet, at disse 
skærpelser vil medføre uforholdsmæssig 
stor gene for vores kunder. vi betvivler sam-
tidig, at skaT har hjemmel til at stille krav til 
dokumentationen i så massivt omfang, som 
der lægges op til.

i praksis har mange virksomheder ikke mu-
lighed for at opkræve moms af fakturaen i 
første omgang for efterfølgende at udstede 
kreditnota og ny faktura uden dansk moms, 
da kunderne ikke vil betale momsen (i første 
omgang). virksomhederne har derfor stor 
risiko for at miste kunder som følge af de 
skærpede dokumentationskrav.  

desuden finder vi, at kravet, om at købers 
erklæring skal indeholde registreringsnum-
mer på transportmidlet, som fragter varerne 
fra den danske virksomheds adresse og frem 
til bestemmelsesstedet i et andet eU-land, er 
urimeligt. 

i praksis bliver mange transporter omladet 
flere gange i løbet af transporten, og det er 
således ikke muligt, at samtlige transpor-
tører skal bidrage til erklæringen i form af 
oplysninger om registreringsnummer med 
videre, da de ingen interesse har i, at køber 
efterfølgende erklærer over for sælger, præ-
cis hvilke transportmidler der er anvendt på 
ruten.

skaT har mundtligt tilkendegivet over for os, 
at de umiddelbart er enige i, at ovenstående 
krav vedrørende transportmidler er for ind-

gribende over for virksomhederne, og at der 
er basis for en revurdering med henblik på et 
nyt og lidt lempeligere styresignal. 

nyt styresignal – udskydelse  
af ikrafttrædelsen
skaT offentliggør herefter den 26. juni 2013 
et nyt styresignal, hvor de udskyder ikraft-
trædelsestidspunktet til den 1. november 
2013. skaT begrunder dette styresignal med, 
at skaT revurderer behovet for de skærpede 
dokumentationskrav, og eventuelt om kra-
vene skal lempes i forhold til koncernin-
terne handler og samhandel mellem kendte 
samhandelsparter.

landsskatterettens holdning til eU-varesalg 
ex work
i en ikke-offentliggjort kendelse fra lands-
skatteretten forholder landsskatteretten sig 
til kravene til dokumentation netop ved af-
hentningskøb i forbindelse med eU-varesalg. 

her tilkendegiver landsskatteretten, at der 
ikke kan stilles krav om, at dokumentatio-
nen for udførslen til et andet eU-land skal 
foreligge allerede på faktureringstidspunk-
tet eller betalingstidspunktet (afhængig af, 
hvad der kommer først) i forbindelse med 
afhentningskøb. 

det er tilstrækkeligt, hvis sælger efterføl-
gende kan dokumentere, at varer er ført ud af 
danmark og ind i et andet eU-land. 

dette harmonerer ikke med ordlyden af 
skaTs oprindelige styresignal, hvoraf det 
klart fremgår, at såfremt dokumentationen 
ikke foreligger allerede på fakturerings- el-
ler betalingstidspunktet, skal der efter 
skaTs opfattelse opkræves dansk moms ved 
faktureringen.

skaT har således vanskeligt ved at fastholde 
den hårde kurs over for afhentningskøb, når 
der sker forudbetaling eller fakturering, in-
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den varerne er nået frem til bestemmelses-
stedet i et andet eU-land. 

nyt styresignal – tilbagekaldelse af tidligere 
styresignaler
den 9. oktober 2013 offentliggør skaT 
endnu et styresignal, hvor de tilbagekalder 
det oprindelige styresignal. de begrunder 
tilbagekaldelsen med, at skaT har indgået 
et nyt samarbejde i eU-regi, hvor de arbej-
der på fælles eU-retningslinjer for disse 
afhentningskøb.

vi er yderst tilfredse med dette samarbejde. 
det skyldes, at flere lande, herunder Tysk-
land, også har skærpet reglerne, og det giver 
en del ekstra administration for de virksom-
heder, der både sælger varer fra danmark og 
andre lande. derfor vil det blive den bedste 
løsning for vores kunder, hvis der kommer 
fælles eU-retningslinjer. samtidig sikrer vi 
også, at de danske virksomheder ikke får 
yderligere begrænsninger i deres samhan-
del med eU end virksomhederne i de øvrige 
eU-lande. 

skaT forventer i medfør af det fælles eU-
samarbejde, at der offentliggøres et nyt styre-
signal i første halvår af 2014.

indtil da er det efter vores opfattelse fuldt til-
strækkeligt, at de danske virksomheder kan 
dokumentere, at varerne er fragtet ud af dan-
mark og ind i et andet eU-land i forbindelse 
med eU-varesalg. der er således ikke formalise-
rede krav til dokumentationen. det er dog vig-
tigt at pointere, at fragten vedrørende samtlige 
eU-varesalg ex work kan dokumenteres.

yderligere krav
det er stadig et krav, at køber har et gyldigt 
momsnummer, og at sælger tjekker validite-
ten heraf ved hver fakturering ved nye kun-
der og kvartalsvist ved faste kunder. dette 
tjek skal kunne dokumenteres over for skaT.

der er desuden krav om, at eU-varesalg skal 
angives i rubrik B for varer på momsangivel-
sen, og at salget indberettes til “EU-salg uden 
moms” (tidligere listesystemet).

endeligt er der krav om, at købers landekode 
og momsnummer skal fremgå af fakturaen, 
samt at det tilkendegives på fakturaen, at sal-
get sker efter reglerne for omvendt betalings-
pligt, for eksempel ved at angive “zero rated” 
på fakturaen. ·
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SnArT TId TIl BeTAlInG 
AF SelSkABSSkAT 

SelSkABer SkAl SnArT BeTAle An-
den rATe AF den ordInære ACon-
ToSkAT For 2013. 

 
onsdag den 20. november 2013 er sid-
ste frist for at indbetale årets anden 
acontoskatterate. 

den ordinære acontoskat udgør i 2013 et 
beløb svarende til halvdelen af gennem-
snittet af selskabets faktiske skat for ind-
komstårene 2009, 2010 og 2011. altså 12,5 
procent af selskabets gennemsnitlige ind-
komst i disse år.

halvdelen af den ordinære acontoskat blev 
betalt i marts, og nu skal så den anden halv-
del betales. novemberraten nedsættes dog 
med eventuel overskydende skat for ind-
komståret 2012 og med eventuel indeholdt 
kildeskat af aktieudbytte, som selskabet 
modtog i samme år.

forventes der i 2013 en indkomst, der er la-
vere end beregningsgrundlaget for den or-
dinære acontoskat, kan selskabet anmode 
om nedsættelse af denne. anmodning om 
nedsættelse af novemberraten skulle som 
udgangspunkt have været indsendt senest 
den 15. oktober. det er dog vores erfaring, 
at skaT også efter denne dato er flinke til 
at nedsætte novemberraten, forudsat det 
sandsynliggøres, at den opkrævede rate er 
for stor.

selskaber, der forventer en væsentlig højere 
indkomst end beregningsgrundlaget, kan 
supplere den ordinære acontoskatterate 
med en frivillig indbetaling. også dette skal 
i givet fald ske senest den 20. november. 

en frivillig indbetaling betyder, at selskabet 
kan undgå en restskat og dermed betaling 
af det ikke fradragsberettigede restskatte-
tillæg, der for indkomståret 2013 udgør 3,9 
procent.

hvorvidt det kan betale sig at foretage frivil-
lig indbetaling af skat afhænger dog i første 
række af forholdet mellem selskabets lå-
nerente (alternativt indlånsrenten) og den 
rente, der skal betales til skaT. der skal også 
henses til, at frivillige indbetalinger i no-
vember reduceres med 0,1 procent ved den 
endelige skatteberegning.

for et selskab, der betaler acontoskat ved 
træk på en kassekredit eller lignende, viser 
vores beregninger, at frivillig indbetaling 
kun kan betale sig, hvis selskabet har en lå-
nerente før skat på mellem 0,4 procent og 
5,1 procent pro anno.

selskaber, der vælger at foretage frivillig ind-
betaling af acontoskat, skal være opmærk-
somme på, at indbetalinger til virksomhe-
dens skattekonto ikke kan øremærkes. 

enhver indbetaling til skattekontoen an-
vendes til afskrivning på de ældste poster 
på denne. har selskabet derfor eksempelvis 
en gammel momsgæld, vil en frivillig acon-
toskattebetaling blive modregnet heri og 
ikke godskrevet som acontoskat. det kan 
derfor anbefales, at skattekontoen afstem-
mes, forinden der foretages indbetalinger 
til denne.

det vil kun sjældent kunne betale sig at 
foretage for store indbetalinger. en frivil-
lig indbetaling den 20. november 2013, der 
returneres den 20. november 2014, giver så-
ledes kun en forrentning på 0,4 procent pro 
anno før skat. •

skat VED  STEEN MØRUP, SENIORSKATTEKONSULENT, CAND.JUR. BDO
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FølGer AF ændrInGer AF 
AnGIVelSeSPerIoder For 
MoMS

IndlednInG
som led i vækstpakken.dk ændres angivel-
sesperioderne for moms. samtidig ændres 
betalingsfristerne for kvartalsafregnende 
virksomheder, således at kredittiden for be-
taling af moms udskydes til gavn for disse 
virksomheder. 

ændrInGerne I 
AnGIVelSeSInTerVAllerne
virksomheder, der nu har en omsætning på 
mellem 1 og 15 millioner kroner, angiver og 
betaler som udgangspunkt moms kvartalsvis. 
dette interval udvides per 1. januar 2014 til at 
omfatte virksomheder med en årlig omsæt-
ning på op til 50 millioner kroner. 

samtidig forlænges kredittiden fra 40 til 60 
dage. per 1. januar 2015 hæves grænsen for, 
hvornår virksomheder kan afregne moms 
halvårligt fra 1 millioner kroner til 5 millioner 
kroner. kredittiden på 60 dage fastholdes.

det øgede interval øger således kredittiden 
for moms for virksomheder med en om-sæt-
ning på mellem 15 og 50 millioner kroner per 
1. januar 2014, og for virksomheder med en 
omsætning på mellem 1 millioner kroner og 
5 millioner kroner per 1. januar 2015. dette 
giver som udgangspunkt øget likviditet for 
virksomhederne. 

UleMPe Ved øGeT kredITTId
det er ikke udelukkende positivt for alle virk-
somheder, at kredittiden udvides. det skyl-
des, at samtidig med angivelsen af momsen 
godtgøres energiafgifter af virksomhedernes 
energiforbrug. det betyder således, at når kre-

dittiden for momsen øges, bliver energiafgif-
terne først godtgjort på et senere tidspunkt, 
og dette giver virksomhederne mindre likvi-
ditet. Jo større godtgørelsesberettiget ener-
giforbrug, jo større ulempe med de øgede 
kredittider.

MUlIGheder For FreMSkyndeT TIlBA-
GeBeTAlInG AF enerGIAFGIFTer
virksomheder med et stort energiforbrug har 
mulighed for at få fremskyndet tilbagebeta-
lingen af energiafgifterne, og denne mulighed 
bliver således mere aktuel og fordelagtig med 
de øgede kredittider for momsen.

krav til fremskyndet tilbagebetaling af 
energiafgifter

• virksomhedens godtgørelse af energiafgif-
ter skal være på mindst 30.000 kroner årligt

• virksomheden skal sandsynliggøre, at virk-
somhedens godtgørelse af energiaf-gifter er 
på mindst 30.000 kroner per år

• godtgørelsen af energiafgifterne kan godt-
gøres månedsvis, hvis godtgørelsen er på 
mindst 5.000 kroner per Måned. 

Procedure for fremskyndet tilbagebetaling af 
energiafgifter

• virksomheden skal ansøge skaT om at 
indgå i ordningen for fremskyndet tilba-
gebetaling af energiafgifter

• når virksomheden er berettiget til frem-
skyndet tilbagebetaling, det vil sige, når 
godtgørelsen er på mindst 5.000 kroner, 
skal virksomheden på en særlig blanket an-
søge skaT om tilbagebetalingen – typisk 
umiddelbart efter udløbet af hver måned

• skaTs tilbagebetaling sker typisk senest tre 
uger efter modtagelsen af anmodningen 
herom.

ForkorTeT AFreGnInG AF MoMS
der er også mulighed for forkortet angivelse 
og afregning af moms. det sker ved anmod-
ning til skaT. ·

MoMs VED  FRITz SØRENSEN, MOMS- OG AFGIFTSKONSULENT, DELOITTE
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VArIABle 
SPIldeVAndSAFGIFTer 
For erhVerVSeJendoMMe 

der er nU IndFørT en “trappemo-
del”, der IndeBærer, AT Jo STørre 
VAndForBrUG, VIrkSoMhederne 
hAr, Jo MIndre kUBIkMeTerTAkST 
SkAl der BeTAleS For de SIdSTe kU-
BIkMeTer. deT er Alene den VA-
rIABle del AF VAndAFlednInGSBI-
drAGeT, der SkAl BereGneS eFTer 
TrAPPeModellen. 

 
Trappemodellen gælder for ejendomme, der 
bruges til erhverv, og derfor er for eksempel-
boligejendomme ikke omfattet. forbruget 
beregnes per ejendomsnummer, jævnfør lov 
om ejendomsvurdering.
 
herunder fremgår trappemodellens forskel-
lige trin: 

 

alle virksomheder skal stadig betale vandaf-
ledningsafgift på normal vis for de første 500 
m3 per år (takst 1) 

• herefter betales der en reduceret takst for 
et vandforbrug mellem 500 m3 og 20.000 
m3 per år (takst 2)

• endelig betales en yderligere reduceret 
takst for det vandforbrug, der ligger over 
20.000 m3 per år (takst 3).

for at opnå betaling af den variable del af 
vandafledningsbidraget efter trappemodel-
len, kræves det, at virksomheden eller ejen-
domsejeren aktivt tilmelder sig ordningen 
elektronisk på www.trappetilmelding.dk. 
ellers betales den høje takst (takst 1) for virk-
somhedens samlede vandforbrug. 
 
fristen for tilmelding vedrørende 2014 var 
den 15. oktober 2013. der kommer en ny frist 
for tilmelding i 2014 vedrørende 2015. 
reduktionen udgør følgende:

MoMs VED  FRITz SØRENSEN, MOMS- OG AFGIFTSKONSULENT, DELOITTE

TAkST 2 
redUkTion i proCenT  

i forhold Til  
TaksT 1

TAkST 3
redUkTion i proCenT  

i forhold Til  
TaksT 1

2014 4
12

2015 8
24

2016 12
36

2017 16
48

2018 20
60
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Tekst / Jesper Seehausen, seniorkonsulent  
i revision og selskabsret i Faglig udviklings- 
afdeling, Beierholm1

1. IndlednInG

denne artikel omhandler den ændring af sel-
skabsloven (sl) med videre, der er gennem-
ført med lov nr. 616 af 12. juni 2013.2 3 denne 
lov indeholder en lang række ændringer af 
sl med videre, herunder blandt andet:
•  der indføres mulighed for at stifte et  
 såkaldt “iværksætterselskab” (ivs) med  
 en selskabskapital på blot 1 krone
•  Minimumskapitalen for anpartsselskaber  
 nedsættes fra 80.000 til 50.000 kroner
•  kapitaltabsreglerne ændres
•  reglerne om såkaldte 
 “formaliaerklæringer” ændres
•  Muligheden for at stifte selskaber med 
 begrænset ansvar (s.m.b.a.) afskaffes.

Ud over ændringer af sl, jævnfor § 1, in-
deholder ændringsloven også enkelte æn-
dringer af lov om visse erhvervsdrivende 
virksomheder (lev), jævnfør § 2, årsregn-
skabsloven (Årl), jævnfør § 3, og Cvr-loven, 

jævnfør § 4. ændringerne af Årl er konse-
kvensændringer som følge af ændringerne 
af sl og relaterer sig derfor direkte til disse 
ændringer.

2. eVAlUerInGen AF SelSkABSloVen 
oG ændrInGSloVen

sl, der i vidt omfang er baseret på betænkning 
nr. 1498 om modernisering af selskabsretten, 
blev som bekendt vedtaget af folketinget i 
2009. fase 1 af loven trådte i kraft den 1. marts 
2010, og fase 2 trådte i kraft den 1. marts 2011.4  

det fremgår af sl, at økonomi- og erhvervs-
ministeren (nu erhvervs- og vækstministeren) 
skal evaluere hele eller dele af loven senest to 
år efter ikrafttrædelsen af bestemmelserne 
om selskabskapital, jævnfør § 4, jævnfør § 374. 
disse bestemmelser trådte i kraft sammen med 
fase 1 af loven den 1. marts 2010. Toårsfristen 
for evaluering af loven udløb således den 1. 
marts 2012.

på baggrund af denne evaluering udsendte 
erhvervsstyrelsen den 19. december 2012 et 
høringsudkast til et lovforslag om ændring af 
sl med videre. på baggrund af dette hørings-
udkast fremsatte erhvervs- og vækstministeren 

den 27. februar 2013 et lovforslag om ændring 
af sl med videre. 5

dette lovforslag blev – med enkelte ændringer 
– vedtaget af folketinget den 16. maj 2013.

ændringsloven er endnu ikke trådt i kraft, idet 
dette afventer, at erhvervs- og vækstministeren 
fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 
dette uddybes i afsnit 5 nedenfor. i næste 
afsnit omtales de væsentligste ændringer i 
ændringsloven.

3. de VæSenTlIGSTe ændrInGer I 
ændrInGSloVen

Tabellen på de følgende sider indeholder 
en oversigt over de væsentligste ændringer i 
ændringsloven. denne tabel omfatter de væ-
sentligste ændringer af sl og – sammenhæn-
gende hermed – ændringerne af Årl samt de 
væsentligste ændringer af lev. 

Tabellen omfatter derimod ikke ændrin-
gerne af Cvr-loven. ændringerne er medta-
get i tabellen i den rækkefølge, hvori de frem-
går af ændringsloven, hvilket svarer til den 
rækkefølge, hvori de relevante bestemmelser 
fremgår af sl med videre.

Ændring af selskabsloven med videre  
– indførelse af iværksætterselskaber,  
nedsættelse af minimumskapitalen  
for anpartsselskaber og andet godt
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Jesper Seehausen  

Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., Faglig udviklingsafdeling, Beierholm, ekstern lektor, Institut for 
Økonomi og Ledelse samt Juridisk Institut, Aalborg Universitet og medlem af FSR – danske revisorers 
selskabsretsgruppe 

RELEVANTE BESTEmmELSER  BEmæRKNINGER IKRAFTTRæDEN

æNDRINGS-
LOVEN

SELSKABSLOVEN  
mED VIDERE

Minimumskapitalen for 
anpartsselskaber

§ 1, nr. 3 SL § 4, stk. 2 Minimumskapitalen for anpartsselskaber 
nedsættes fra 80.000 til 50.000 kroner

1. januar 2014

Iværksætterselskaber 
(IVS)

§ 1, nr. 4 og 193 
samt § 3, nr. 3, 6, 
8 og 9

SL § 5, nr. 14 og kapitel 20 
a, §§ 357 a-357 d

ÅRL § 35 c og balance-
skemaerne i bilag 2

Der indføres mulighed for at stifte et såkaldt 
“iværksætterselskab” med en selskabskapital 
på blot 1 krone

1. januar 2014

Stiftelse med “rullende” 
kapital – “kædestiftelse”

Bemærkningerne 
til § 1, nr. 10 og 
90

– Det præciseres i lovbemærkningerne, at 
stiftelse med såkaldt “rullende” kapital – også 
kaldet “kædestiftelse” – accepteres i begræn-
set omfang

Er i realiteten  
allerede  
gældende

Delvis indbetaling af sel-
skabskapitalen i anparts-
selskaber

§ 1, nr. 16 samt 
§ 3, nr. 1, 2, 4, 5 
og 7

SL § 33, stk. 1

ÅRL § 35 b og balance-
skemaerne i bilag 2

Reglerne om delvis indbetaling af selskabska-
pitalen i anpartsselskaber ændres, således at 
en eventuel overkurs fremover også kan ind-
betales delvist. For aktieselskaber fastholdes 
derimod reglen om, at en eventuel overkurs 
skal indbetales fuldt ud

Senere

Åbnings-, overtagelses- 
eller overdragelsesba-
lancer ved indskud eller 
udlodning af en bestem-
mende kapitalpost i et 
andet selskab

§ 1, nr. 17 SL § 36, stk. 3 Kravet om udarbejdelse af en åbnings-, 
overtagelses- eller overdragelsesbalance ved 
indskud eller udlodning af en bestemmende 
kapitalpost i et andet selskab ophæves

Senere

§ 1, nr. 70, 74 
og 77 

SL § 181, § 183, stk. 5 og § 
190, stk. 2

Det præciseres, at en overdragelsesbalance 
ved udlodning af en bestående virksomhed 
kun skal omfatte den overdragne virksomhed

Er i realiteten 
allerede  
gældende

§ 1, nr. 17 SL § 36, stk. 3 Det præciseres desuden, at en åbnings-, 
overtagelses- eller overdragelsesbalance skal 
udarbejdes i overensstemmelse med det 
regelsæt, som selskabet udarbejder årsrap-
port efter (ÅRL eller IFRS)

Er i realiteten 
allerede  
gældende

Endelig præciseres det, at en eventuel revi-
sorerklæring på en åbnings-, overtagelses- el-
ler overdragelsesbalance ikke skal være en 
revisionspåtegning, men en erklæring om 
revision1

Er i realiteten 
allerede  
gældende

1 herudover kan det naturligvis også være relevant for revisor at forsyne en åbnings-, overtagelses- eller overdragelsesbalance med en erklæring om udvidet gennem-
gang, review (gennemgang) eller assistance.
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“Vurderingsberetning” 
fra det centrale ledelses-
organ

§ 1, nr. 19 SL § 38, stk. 1 Det præciseres, at anvendelse af undtagelsen 
vedrørende en “vurderingsberetning” fra det 
centrale ledelsesorgan kræver, at aktiverne 
skal være målt til dagsværdi. Hidtil har dette 
kun fremgået af lovbemærkningerne

Er i realiteten 
allerede  
gældende

§ 1, nr. 19 (og 
nr. 20)

SL § 38, stk. 1 (og § 38, 
stk. 2)

Det præciseres desuden, at der – ud over 
aktiver – også kan indskydes forpligtelser

Er i realiteten 
allerede  
gældende

Stiftelse med  videre med 
regnskabsmæssig virk-
ning tilbage i tid

§ 1, nr. 21 SL § 40, stk. 6 Reglerne om stiftelse med regnskabsmæssig 
virkning tilbage i tid ændres, således at det 
fremover også er muligt at stifte et selskab 
med regnskabsmæssig virkning tilbage i tid 
ved indskud af en bestemmende post ejeran-
dele i en anden virksomhed end et andet 
kapitalselskab. Ud over stiftelse får denne 
ændring også betydning ved efterfølgende 
erhvervelse, kapitalforhøjelse, udlodning af 
udbytte og kapitalnedsættelse med udbetal-
ing til kapitalejere

Senere

Efterfølgende erhvervel-
se (efterstiftelse)

§ 1, nr. 23 (og nr. 
24-26)

SL § 42 (og §§ 42 a-44) 
(tidligere §§ 42-44)

Reglerne om efterfølgende erhvervelse find-
er fortsat som udgangspunkt kun anvendelse 
på aktieselskaber, men der indføres – også 
for anpartsselskaber, herunder iværksæt-
terselskaber – en generel bestemmelse om, 
at det centrale ledelsesorgan er ansvarligt for, 
at erhvervelse af aktiver fra stiftere, kapital-
ejere eller medlemmer af ledelsen ikke er til 
skade for selskabet, dets kapitalejere eller 
kreditorer

Er i realiteten 
allerede  
gældende

Kapitaltab § 1, nr. 51 SL § 119 Kapitaltabsreglerne ændres, således at et 
selskab fremover kun befinder sig i en kapi-
taltabssituation, hvis egenkapitalen udgør 
mindre end halvdelen af selskabskapitalen. 
Et selskab befinder sig derimod ikke længere 
i en kapitaltabssituation, udelukkende fordi 
egenkapitalen udgør mindre end 62.500 
kroner, medmindre egenkapitalen samtidig 
udgør mindre end halvdelen af selskabskapi-
talen, idet den særlige “62.500 kroners”-regel 
ophæves

1. januar 2014

“Formaliaerklæringer” og 
supplerende oplysninger 
om ledelsesansvar 

§ 1, nr. 58 SL § 147, stk. 3, jævnfør § 
147, stk. 2

Reglerne om såkaldte “formaliaerklæringer” 
ændres, således at der fremover ikke er krav 
om, at revisor skal afgive en særskilt “forma-
liaerklæring” til generalforsamlingen, hvis der 
på generalforsamlingen skal ske godkendelse 
af årsrapporten, og forholdet er omtalt i 
revisionspåtegningen – eller erklæringen om 
udvidet gennemgang – på årsrapporten. Er- 
klæringsbekendtgørelsen kræver, at for-
holdet skal omtales som supplerende oplys-
ninger om ledelsesansvar under overskriften 
“Supplerende oplysninger vedrørende andre 
forhold”

Formentlig 
senere
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4. SærlIGT oM 
IVærkSæTTerSelSkABer

der indføres mulighed for at stifte et såkaldt 
“iværksætterselskab” med en selskabskapi-
tal på blot 1 krone, jævnfør ændringslovens 
§ 1, nr. 4 og 193 samt fremadrettet sl § 5, nr. 
14 og kapitel 20 a, §§ 357 a-357 d.

et iværksætterselskab er en særlig type 
anpartsselskab og er derfor som ud-
gangspunkt underlagt reglerne for 
anpartsselskaber.

et iværksætterselskab kan først blive et “rig-
tigt” anpartsselskab, når der er opbygget en 
kapital på 50.000 kroner svarende til den 
nye minimumskapital for anpartsselskaber. 
iværksætterselskabet skal opbygge kapita-
len på mindst 50.000 kroner ved gennem 
en periode at henlægge mindst 25 procent 
af det årlige overskud til en bunden reserve 
under egenkapitalen kaldet “reserve for 
iværksætterselskaber”. iværksætterselska-
bet kan ikke udlodde udbytte, før der er op-
bygget en kapital på mindst 50.000 kroner. 
når kapitalen, det vil sige selskabskapita-

len og den bundne reserve, udgør mindst 
50.000 kroner, kan iværksætterselskabet 
omregistreres til et “rigtigt” anpartsselskab. 
der skal i den forbindelse udarbejdes en 
vurderingsmandserklæring om, at kapita-
len er til stede. et iværksætterselskab skal 
anvende betegnelsen “iværksætterselskab” 
eller “ivs” og skal aflægge årsrapport og 
lade årsregnskabet revidere eller forsyne 
med en anden erklæring fra revisor på lige 
fod med et egentligt anpartsselskab.

Udlodning af ekstraordi-
nært udbytte

§ 1, nr. 72 SL § 182, stk. 3 Det præciseres, at ekstraordinært udbytte 
kan udloddes på grundlag af overskud med 
videre, der er optjent eller opstået efter 
den periode, der senest er aflagt årsrapport 
for, og ikke kun overskud med videre, der 
er optjent eller opstået i det indeværende 
regnskabsår

Er i realiteten 
allerede  
gældende

Erhvervelse af egne kapi-
talandele

§ 1, nr. 83 § 197, stk. 1, jævnfør § 
180, stk. 2

Reglerne om erhvervelse af egne kapital-
andele ændres, således at erhvervelse af 
egne kapitalandele fremover kun kan ske 
med midler, der kan udloddes som ordinært 
udbytte

Formentlig 
senere

Revisors møde- og op-
lysningspligt vedrørende 
selskaber under tvangs-
opløsning

§ 1, nr. 90 SL § 229, stk. 2 Der indføres mulighed for, at skifteretten kan 
indkalde den hidtidige revisor for et selskab 
under tvangsopløsning til at møde i skifte-
retten og afgive oplysninger

Formentlig 
senere

“Kreditorerklæringer” i 
forbindelse med fusion, 
spaltning med videre

§ 1, nr. 102, 127, 
145, 161, 174 og 
183

SL §§ 242, 260, 277, 297, 
318 d og 331

Det præciseres, at en “kreditorerklæring” er 
en “ikke-forringelseserklæring”. Dette har be-
tydning i forbindelse med fusion, spaltning 
med videre med deltagelse af et eller flere 
nødlidende selskaber

Er i realiteten  
allerede  
gældende

“Straksfusion”, “-spalt-
ning” med videre

§ 1, nr. 107, 132 
og 188

SL § 245, stk. 3, § 263, stk. 
3 og § 334, stk. 3

Muligheden og betingelserne for såkaldt 
“straksfusion”, “-spaltning” med videre 
tydeliggøres

Er i realiteten 
allerede  
gældende

Grænseoverskridende 
flytning af hjemsted

§ 1, nr. 174 SL §§ 318 a-318 o Der indføres regler om grænseoverskridende 
flytning af hjemsted omtrent svarende til 
reglerne om grænseoverskridende fusion 
eller spaltning

1. januar 2014

Revisors erstatningsan-
svar

§ 1, nr. 194 SL § 361, stk. 2, jævnfør § 
361, stk. 1, jævnfør også § 
361, stk. 3

Det præciseres, at revisor kan ifalde erstat-
ningsansvar, hvis revisor forsætligt eller 
uagtsomt har tilføjet selskabet, kapitalejere 
eller tredjemand skade

Er i realiteten 
allerede  
gældende

Selskaber med begræn-
set ansvar (s.m.b.a.)

§ 2, nr. 1, 3-5, 7 
og 9

LEV § 1, stk. 2, § 3, stk. 2, § 
21 a, stk. 2, § 21 b, stk. 2, § 
21 c, stk. 2 og § 21 d, stk. 2

Muligheden for at stifte selskaber med be-
grænset ansvar (s.m.b.a.) afskaffes

1. januar 2014
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5. IkrAFTTræden

ændringsloven er som tidligere nævnt 
endnu ikke trådt i kraft, idet dette afventer, 
at erhvervs- og vækstministeren fastsætter 
tidspunktet for lovens ikrafttræden.

det fremgår således af ændringsloven, at er-
hvervs- og vækstministeren fastsætter tids-
punktet for lovens ikrafttræden, jævnfør § 
5, stk. 1. erhvervs- og vækstministeren kan 
herunder fastsætte regler om, at forskellige 
dele af loven træder i kraft på forskellige 
tidspunkter.

erhvervsstyrelsen har den 4. og 11. oktober 
2013 meddelt, at hovedparten af ændrings-
loven træder i kraft den 1. januar 2014.

erhvervsstyrelsen har blandt andet meddelt, 
at indførelsen af iværksætterselskaber og ned-
sættelsen af minimumskapitalen for anparts-
selskaber træder i kraft den 1. januar 2014.

iværksætterselskaber vil således kunne stif-
tes fra og med den 1. januar 2014. erhvervs-
styrelsen har i den forbindelse meddelt, at 
der vil blive udarbejdet en vejledning om 
iværksætterselskaber. denne vejledning 
forventes at foreligge ultimo november 
2013.

Tilsvarende vil anpartsselskaber kunne stif-
tes med en selskabskapital på 50.000 kroner 
fra og med den 1. januar 2014. eksisterende 
anpartsselskaber vil fra og med denne dato 
kunne nedsætte selskabskapitalen fra for 
eksempel 80.000 til 50.000 kroner efter de 
almindelige regler herom.

i tabellen på de foregående sider er det i 
yderste højre kolonne angivet, om de en-
kelte ændringer træder i kraft den 1. januar 
2014 eller ej.

det fremgår af lovbemærkningerne, at æn-
dringsloven forventes at blive sat i kraft se-
nest et år efter lovforslagets vedtagelse og 
dermed senest i sommeren 2014.

de ændringer, der ikke træder i kraft den 1. 
januar 2014, må således forventes at træde i 
kraft senest i sommeren 2014.
  

1  Artiklen er udtryk for forfatterens personlige holdninger  
 og er ikke nødvendigvis udtryk for holdningerne i FSR –  
 danske revisorers selskabsretsgruppe. 

2  Lov nr. 616 af 12. juni 2013 om ændring af SL, lov om  
 visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV),  
 årsregnskabsloven (ÅRL) og CVR-loven (indførelse af  
 iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav  
 til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af  
 muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset  
 ansvar omfattet af LEV med videre). 

3   Der kan desuden henvises til forfatterens artikel “Æn-
dring af selskabsloven m.v – de væsentligste ændringer 
for revisorer”, der blev bragt i Revision & Regnskabsvæs-
en, nr. 8, 2013.

4   Fase 3 af SL, der især omfatter bestemmelserne om det 
elektroniske ejerregister, er endnu ikke trådt i kraft.

5   Lovforslag nr. L 152.

NOTER
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/ faglige Udklip

MoMs VED   FRITz SORENSEN, MOMS- OG AFGIFTSKONSULENT, DELOITTE

deMo- oG 
VærkSTedSBIler 
(PerSonBIler) 

der er stor interesse for bilforhandleres 
håndtering af momsreglerne for demo- og 
værkstedsbiler.
 
hvis der er tale om rene demobiler, har bil-
forhandleren fuldt momsfradrag for indkø-
bet af bilerne og skal følgelig opkræve moms 

ved salg af disse biler. dette giver ikke umid-
delbart momsmæssige fordele. Til gengæld 
skal der betales moms af registreringsafgif-
ten. det betyder således, at “rene” demobiler 
ikke eksisterer i den virkelige verden.
 
hvis der er tale om værkstedsbiler eller kom-
binerede værksteds- og demobiler, indkøber 
bilforhandleren bilerne på normal vis og 
fratrækker momsen heraf. herefter “udta-
ger” forhandleren bilerne til ikke-momsfra-
dragsberettigede formål, da værkstedskørsel 

i hvidpladebiler ikke giver adgang til moms-
fradrag. dette svarer til alle andre virksom-
heder, der har hvidpladebiler. når bilerne så 
er udtaget til værksteds- og demobrug, kan 
bilerne efter en given periode sælges uden 
moms. hvis der inden salget for eksempel 
monteres ekstraudstyr, vil der skulle betales 
salgsmoms heraf.
 
det er en klar fordel for bilforhandlerne at 
udtage biler på denne måde, da der således 
ikke skal betales moms af salget. ·
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/ faglige Udklip

dIGITAl  
IndBereTnInG AF 
årSrAPPorTen 

VIrkSoMheder I reGnSkABSklASSe B 
oG C kAn Ikke lænGere IndleVere 
årSrAPPorTen I PAPIrForMAT. VIrk-
SoMhederne SkAl I STedeT IndBe-
reTTe årSrAPPorTen dIGITAlT VIA 
hJeMMeSIden VIrk.dk. 

 
indberetter en virksomhed ikke årsrappor-
ten digitalt, har virksomheden ikke afleve-
ret en gyldig årsrapport. dette gælder, uan-
set om virksomheden i øvrigt overholder 
loven og indsendelsesfristerne. erhvervs-
styrelsen vil i så fald indrømme virksomhe-
den en frist på fire uger til at indberette års-
rapporten digitalt. såfremt virksomheden 
ikke har indberettet årsrapporten digitalt 
senest ved udløbet af fireugersfristen, afsen-
der erhvervsstyrelsen yderligere rykkere. 
reagerer virksomheden ikke på rykkerne, 
kan virksomhedens ledelse blive pålagt en 
afgift, og virksomheden kan i sidste ende 
blive tvangsopløst.

læs mere på  
www.erhvervsstyrelsen.dk. 
 

ændrInGer  
TIl SelSkABSloVen

folketinget vedtog den 16. maj 2013 en 
lang række ændringer til selskabsloven, års-
regnskabsloven og lov om visse erhvervsdri-
vende virksomheder. en række af ændrin-
gerne træder i kraft den 1. januar 2014. 
 
Blandt de væsentligste ændringer til sel-
skabsloven, der træder i kraft den 1. januar 
2014, er følgende: 

•  Minimumskapitalkravet for  
 anpartsselskaber nedsættes fra 80.000  
 kroner til 50.000 kroner
• Mulighed for stiftelse af    
 iværksætterselskaber

selskabet, der er en særlig form for anparts-
selskab, giver den begrænsede hæftelse som 
andre kapitalselskaber, men er underlagt 
lempeligere regler angående selskabska-
pitalen. for iværksætterselskaber gælder 
alene et krav om, at selskabet har en sel-
skabskapital på 1 krone ved stiftelsen, og 
således at der er mindst én kapitalandel i 
selskabet. ændringen vil bevirke, at iværk-
sætterselskaber er omfattet af selskabslo-
ven, herunder reglerne for anpartsselska-
ber, medmindre andet følger af særregler 
for iværksætterselskaber. 

der vil blive indført en opsparingsmodel 
for iværksætterselskaber, hvilket medfører, 
at det påhviler iværksætterselskaber at hen-
lægge 25 procent af virksomhedens over-
skud til en bunden reserve til opbygning af 
selskabets kapitalgrundlag. henlæggelsen 
skal foretages, indtil reserven sammen med 
selskabskapitalen udgør mindst 50.000 
kroner.

•  Mulighed for grænseoverskridende 
 flytning af hjemsted under nærmere 
 angivne omstændigheder.

Udover de ovennævnte ændringer af sel-
skabsloven følger ligeledes ændringer af lov 
om erhvervsdrivende virksomheder, hvil-
ket medfører, at muligheden for at stifte 
s.M.B.a.selskaber ophører per 1. januar 
2014. det vil dog være muligt for eksisteren-
de s.M.B.a.’er at deltage i en fusion eller 
spaltning – men der kan ikke som led heri 
dannes et nyt s.M.B.a. foreninger med be-
grænset ansvar (f.M.B.a) og andelsforenin-
ger (a.M.B.a) vil det fortsat være muligt at 
stifte efter ændringernes ikrafttræden den 
1. januar 2014. 

på et senere, endnu ikke fastsat tidspunkt 
vil de resterende regler træde i kraft. her-
under blandt andet:

•  Mulighed for i anpartsselskaber at 
 foretage delvis indbetaling af   
 en kontant overkurs ved stiftelser og  
 kapitalforhøjelser 
•  fusion og spaltning – tidsperiode for  
 kreditorers anmeldelse af fordringer. 
 Mulighed for at anmelde krav mod 
 kapitalselskabet er til stede indtil fire  
 uger efter tidspunktet for erhvervssty- 
 relsens offentliggørelse af den påtænkte  
 fusion eller spaltning.

det vedtagne lovforslag kan i sin helhed 
findes på https://www.retsinformation.dk/
Forms/r0710.aspx?id=151851. 

Læs mere om dette i artiklen på side 30

JUra VED  THOMAS GJØL-TRØNNING, PARTNER, BECH-BRUUN
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nye AnBeFAlInGer  
For God 
SelSkABSledelSe 

den 6. MAJ 2013 oFFenTlIGGJorde 
koMITÉen For God SelSkABSledelSe 
dereS nyeSTe AnBeFAlInGer. de nye 
AnBeFAlInGer AFløSer 
AnBeFAlInGerne For God 
SelSkABSledelSe AF 16. AUGUST 2011 
oG Træder I krAFT den 1. JUnI 2013.

i de nye anbefalinger er antallet reduce-
ret fra 79 til 47, hvilket blandt andet er et 
udslag af komitéens ønske om at forenkle 
anbefalingerne. 

i de nye anbefalinger har komitéen haft 
særligt fokus på selskabernes værdiska-
belse, på bestyrelsens selvevaluering og 
på bestyrelsens involvering i selskabernes 
udvikling. derudover har komitéen set på, 
hvordan selskaberne kan bidrage til aktivt 
ejerskab, for eksempel gennem en “Investor 
Relationsstrategi”, hvor selskabet løbende er 
i dialog med kapitalejerne. 

anbefalingerne for god selskabsledelse er 
fortsat soft law, hvilket indebærer, at det 
fortsat er bestyrelsen i det enkelte selskab, 
der afgør, om de skal efterleves. følges an-
befalingerne ikke, er bestyrelsen dog for-
pligtet til at redegøre for, hvorfor anbe-
falingerne ikke følges efter det allerede 
gældende “comply or explain” princip.

de nye anbefalinger kan findes på  
komitéens hjemmeside  
www.corporategovernance.dk.  

loVForSlAG  
TIl ny 
erhVerVSFondSloV

i december 2012 afleverede erhvervsfonds-
udvalget en rapport til erhvervsministe-
ren vedrørende fremtidens regulering af 
erhvervsdrivende fonde.  i forlængelse af 
erhvervsfondsudvalgets rapport sendte 
erhvervsstyrelsen den 10. juli 2013 et lov-
forslag i høring om implementering af en 
ny lov for erhvervsdrivende fonde. hø-
ringsfristen udløb den 21. august 2013. 
lovforslaget svarer overvejende til det 
forslag, der fremgår af rapporten fra 
erhvervsfondsudvalget.   

forslaget er fremsat med henblik på at 
sikre større åbenhed om og kontrol med er-
hvervsdrivende fonde. 
 
sammenfattende vil lovforslaget medføre: 

• en modernisering af lovgrundlaget   
 for erhvervsdrivende fonde på linje med  
 selskabslovgivningen
• en øget åbenhed om bestyrelsens 
 aktiviteter og uddelinger
• øgede krav til oplysning om vederlag i  
 årsregnskabet 
• øgede krav til revisors rolle, herun  
 der blandt andet ved at stille krav  
 om revisorens deltagelse i bestyrelsens  
 årsregnskabsmøde samt en styrkelse af  
 fondsmyndighedens redskaber i forhold  
 til fondsbestyrelsen. 

derudover vil lovforslaget medføre, at 
der etableres en komité for god fonds-

ledelse, som blandt andet vil få til opgave 
løbende at vurdere anbefalinger for god 
fondsledelse.

endeligt indeholder lovforslaget nogle æn-
dringer til årsregnskabsloven, der stiller 
yderligere krav til regnskabsaflæggelsen for 
erhvervsdrivende fonde.

Udkastet til lovforslaget kan findes på 
Hoeringsportalen.dk - http://hoeringsporta-
len.dk/Hearing/Details/16936.  •

JUra VED  THOMAS GJØL-TRØNNING, PARTNER, BECH-BRUUN
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VIrkSoMhedSPAnT – 
FrAdrAG For 
STIFTelSeSoMkoSTnInGer

SkATTeMInISTeren hAr I eT SVAr 
TIl FolkeTInGeTS SkATTeUdVAlG 
BekræFTeT, AT den TInGlySnInGS-
AFGIFT, der SkAl BeTAleS Ved eTAB-
lerInG AF VIrkSoMhedSPAnT, SkAT-
TeMæSSIGT kAn FrAdrAGeS SoM en 
låneoMkoSTnInG.

 
der har længe været tvivl om den skattemæs-
sige behandling af udgifter til etablering af 
virksomhedspant.

skatteministeren har i et svar til folketingets 
skatteudvalg bekræftet, at udgifterne skal be-
handles som låneomkostninger. i svaret op-
lyser ministeren, at den tinglysningsafgift på 
1,5 procent af pantets værdi, som skal betales 
ved etableringen af dette, kan fradrages ved 
indkomstopgørelsen i takt med afviklingen af 
det bagvedliggende lån. er der tale om sikker-
hedsstillelse for en kassekredit, kan udgiften 
derfor først fradrages ved indfrielsen af kasse-
kreditten eller ved skift af pengeinstitut.

fradrag i takt med afviklingen af det bagvedlig-
gende lån gælder også, selv om dette er i frem-
med valuta, og virksomheden anvender lager-
princippet i forhold til valutakurs¬ændringer. 
kun hvis virksomheden har fået tilladelse til ge-
nerelt at anvende lagerprincippet, kan omkost-
ningerne indgå heri.

selv om svaret kun omtaler selve tinglys-
ningsafgiften, må det antages, at der gælder 
samme regler i forhold til det gebyr til pen-
geinstituttet, som normalt også betales ved 
etableringen af et virksomhedspant. 

svaret er uden forbehold af nogen art. det må 
derfor antages, at det også dækker de tilfælde, 
hvor etableringen af virksomhedspantet ikke 
har nogen sammenhæng med en konkret 
lånoptagelse, men sker efter krav fra pengein-
stituttet. i sådanne tilfælde må fradraget blot 
skulle fordeles over restløbetiden for det bag-
vedliggende lån. er der tale om sikkerheds-
stillelse for flere lån, må omkostningen skulle 
fordeles forholdsmæssigt mellem disse og fra-
drages i takt med afviklingen heraf.

selv om skatteministeren i svaret konkluderer, 
at “virksomheder” har fradrag for tinglysnings-
afgiften, så gælder fradragsmuligheden dog 
langt hen ad vejen kun for selskaber. det skyl-
des, at fysiske personer normalt ikke kan fra-
trække tab på gæld. heller ikke erhvervsmæssig 
gæld. selvstændige har – efter Bdos opfattelse – 
derfor kun fradrag for disse udgifter, hvis der er 
tale om sikkerhedsstillelse for gæld i fremmed 
valuta, og kun hvis det årlige tab overstiger en 
bagatelgrænse på 2.000 kroner. •

skat VED  STEEN MØRUP, SENIORSKATTEKONSULENT, CAND.JUR. BDO
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Få dine kunder 
godt i gang til den 
rigtige pris

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

Kontakt Advokat Christian Steen Laursen på mail 
csl@svega.dk eller bestil online www.selskabsreg.dk 

SVEGA SELSKABSREG ADVOKATAKTIESELSKAB
Gl. Strand 44 · 1202 København K
Tlf. 3363 7400 · Fax 3363 7401

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

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

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

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

www.selskabsreg.dk



‘hvis man ikke løbende 
bliver evalueret, kan det 
føre til selvtilfredshed’ 
Han sidder på nogle af landets tungeste formandsposter og optræder ofte i medi-
ernes søgelys. Såvel når direktører forlader virksomhederne, som når overskuddet 
når nye højder. I dette interview fortæller statsautoriseret revisor Ole Andersen 
om evaluering af bestyrelser og erfaringerne med revisionsudvalg.

ole 
AnderSen

titel: Bestyrelsesformand
virksomheder: Danske Bank, 

Christian Hansen og B&O
statsautoriseret revisor  

siden: 1989
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Tekst/ Jan Wie, kommunikationschef,  
interne medier og medlemmer, FSR – danske 
revisorer 
foto/ Scanpix

du har for nylig på dansk Aktionærforenings 
Investordag fortalt, at man ikke skal være 
slave af kvartalsrapporter. kan du uddybe, 
hvad faren ved dette er? 

 – visse beslutninger, som af selskabet vurderes 
at være fordelagtige på længere sigt, kan have 
negativ indtjeningspåvirkning på kort sigt. der 
kan være tale om restruktureringsinitiativer 
eller strategiske initiativer. hensynet til kort-
sigtet indtjening må selvfølgelig ikke afholde 
direktion og bestyrelse fra at træffe de rigtige 
beslutninger. Jeg går fundamentalt set ind for 
kvartalsrapportering, men med omverdenens 
(journalister, analytikere, investorer og så vi-
dere) fokus på kortsigtede resultater er der en 
risiko for, at man glemmer fokus på den lang-
sigtede værdiskabelse.

hvordan bruger du din baggrund som stats-
autoriseret revisor i din funktion som besty-
relsesformand for danske Bank, Christian 
hansen og B&o? 

– for at være ærlig så bruger jeg den ikke ret 
meget. det er snart 25 år siden, jeg forlod bran-
chen, og jeg nåede i øvrigt aldrig at praktisere, 
efter at jeg blev statsautoriseret revisor. Min 
baggrund giver mig et fundament for at forstå 
regnskabsmæssige sammenhænge og revisi-
onsmæssige spørgsmål. Jeg lægger vægt på, at 
de virksomheder, hvor jeg sidder i bestyrelsen, 
har et ordentligt kontrolmiljø. kvaliteten af re-
visionsarbejdet er som udgangspunkt vigtigere 
end prisen.

hvad er den største forskel på at sidde i besty-
relser i forhold til fastansættelse (i en kapital-
fond eller i et revisionsfirma)?
 
– den største forskel er, at jeg ikke har noget 
administrativt personaleansvar. Jeg har været 
så privilegeret at kunne beskæftige mig med 
forskellige ting som revision, konsulent, bank, 
private equity og nu bestyrelsesarbejde. der 
har dog været en rød tråd igennem det hele, 
som handler om forretningsudvikling og vær-

diskabelse. en anden forskel er, at jeg i dag har 
meget større fleksibilitet.

som udgangspunkt har jeg ikke mindre at 
lave, men jeg kan bedre selv tilrettelægge min 
arbejdstid.

du er fortaler for, at bestyrelser løbende bliver 
eksternt evalueret – eksempelvis af et nomi-
neringsudvalg. kan du udfolde dette? 

– Jeg tror, at alle har brug for "checks & balan-
ces". hvis man ikke løbende bliver evalueret og 
modtager ris og ros, så kan det føre til selvtil-
fredshed og manglende ansvarsfølelse. dette 
gælder selvfølgelig også bestyrelsesmedlem-
mer. grundlæggende er det jo aktionærerne, 
der vælger bestyrelsen og derfor også aktionæ-
rerne, som skal vurdere bestyrelsen. 

da det i selskaber med spredt aktionærkreds 
ikke er muligt for aktionærerne at detailvur-
dere kvaliteten af bestyrelsesarbejdet, må 
det gøres på en anden måde. nogle lande har 
nomineringskomitéer med aktionærrepræ-
sentanter. i danmark påhviler det bestyrel-
sesformanden at forestå evalueringen. først 
og fremmest må han forsøge at sætte sig i ak-
tionærernes stol og etablere en proces, som 
han som aktionær selv ville have tillid til. for 
at sikre objektiviteten og integriteten i evalu-
eringen – ikke mindst i relation til formandens 
egen rolle – er det ofte en god ide med ekstern 
involvering.
 
kan du fortælle om dine erfaringer med re-
visionsudvalg generelt? er du fortaler for 
revisionsudvalg? hvad kan disse tilføre 
bestyrelsen? 
– revisionsudvalget er ligesom andre be-
styrelsesudvalg en praktisk foranstaltning, 

der gør det muligt for bestyrelsen at udfylde 
sin rolle bedst muligt. der er efterhånden så 
mange opgaver for en bestyrelse, at det vil 
være uoverkommeligt, hvis den samlede be-
styrelse i detaljer skulle behandle alle opga-
ver. desuden er det ikke muligt for de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer selvstændigt at be-
sidde alle de kompetencer, som er relevante 
for det pågældende selskab. det er bestyrel-
sen som helhed, der må dække kompeten-
cekravene. Udvalgene gør det dermed også 
muligt at anvende de enkelte bestyrelses-
medlemmers kompetencer optimalt. det er 
dog vigtigt at fremhæve, at det ikke er beslut-
ningerne med sagsbehandlingen, der delege-
res til udvalgene. 

hvad er efter din opfattelse det vigtigste i 
samarbejdet mellem virksomhedens eks-
terne revisorer og virksomhedens daglige 
ledelse/bestyrelse? har du nogen gode råd til 
den danske revisorstand?

– det er selvfølgelig vigtigt med en åben 
kommunikation, hvor revisorerne løbende 
kommunikerer svagheder i samt mulige for-
bedringer af virksomhedens interne kon-
trolsystemer. hvis forholdene er væsentlige, 
bør de selvfølgelig også kommunikeres til 
bestyrelsen. det er vigtigt, at revisorerne har 
en løbende dialog med revisionskomitéen, 
men som minimum vil jeg også gerne have 
en forståelse om, at de kan kontakte mig, 
hvis de støder på forhold, som de mener, at 
jeg som bestyrelsesformand bør kende til. 
Tilsvarende kan der opstå spørgsmål og situ-
ationer, hvor jeg har behov for at tage direkte 
kontakt til revisorerne.

Jeg ved ikke, om jeg er den rette til at give re-
visorer gode råd. Jeg er dog overbevist om, at 
revisorer, der forstår deres klienters virksom-
hed – eksempelvis branche og strategi - bli-
ver bedre til at revidere og desuden bliver en 
langt mere interessant samtale- og sparrings-
partner. ·

Jeg lægger vægt på, at de 
virksomheder, hvor jeg sidder 
i bestyrelsen, har et ordentligt 
kontrolmiljø. Kvaliteten af 
revisionsarbejdet er som 
udgangspunkt vigtigere end 
prisen.

Ole Andersen
Bestyrelsesformand, Danske Bank
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rådgivning: 
Bliv en 
betroet 
rådgiver 
Som revisor er det vigtigere end nogensinde  
at opbygge en stærk relation til kunderne.  
Det gælder om at vinde deres tillid, og tillid  
kan læres – selv af de mest følelsesforskræk-
kede. Det mener den amerikanske tillidsguru, 
Charles H. green, der blandt andet er med- 
forfatter til the trusted advisor. 
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formel
 
Tekst / Maria Præst, freelancejournalist,  
foto / pr-foto

glem alt om timepriser og regnskaber – det 
er det personlige forhold til dine kunder, der 
tæller, hvis du vil adskille dig fra konkurren-
terne. ifølge Charles h. green er tillid nemlig 
en effektiv måde, hvorpå du som revisor kan 
differentiere dig. og han ved, hvad han taler 
om. han har brugt de seneste 15 år på at stu-
dere tillid og undervise revisorer, advokater 
og konsulenter i, hvordan man rykker sig fra 
hardcore talknuser til kundernes betroede 
rådgiver. 

“Lykkes det dig at vinde dine kunders tillid, 
giver det flere forretningsmæssige fordele. For 
når en kunde føler, at han kan stole på dig, 
vil han med stor sandsynlighed blive hos dig, 
selvom han får konkurrerende tilbud. Du har 
større chance for at skabe mer-forretning, 
fordi du ved, hvad han har på hjerte, og du vil 
også få større indflydelse og personlig tilfreds-
stillelse, fordi han rent faktisk vil følge dine 
råd,”  forklarer Charles h. green.

Styrk fortroligheden
Men hvordan skaber du som revisor tillid? 
Tja, man skulle næsten tro, at Charles h. 

green havde skræddersyet sin viden til revi-
sorer. han har nemlig sat tillid på formel: 
“Du øger andres tillid til dig, hvis de vurderer, 
at du er troværdig, pålidelig og fortrolig, mens 
tilliden til dig falder, hvis du har for meget fo-
kus på dine egne behov. Troværdighed og påli-
delighed er de rationelle og målbare faktorer, 
som mange revisorer har stor fokus på, mens 
de ofte falder igennem på fortrolighed, fordi 
de ikke føler sig så godt tilpas med de bløde, 
emotionelle værdier. Men faktisk er fortrolig-
hed den faktor, der skaber mest tillid, så som 
revisor gælder det om at øge din fortrolighed, 
og det gør du ved at tage flere chancer,”  forkla-
rer Charles h. green.

Stil flere spørgsmål
du skal altså vove dig ud på dybt vand og 
ikke være bange for at stille spørgsmål til 
dine kunder. som revisor har du et fantastisk 
indblik i alle aspekter af dine kunders forret-
ning, så brug din viden til at komme tættere 
ind på livet af dem.

“Vær nysgerrig – også på andet end tal og 
regnskab – og stil åbne spørgsmål som 
’Fortæl noget mere om …?’ eller ’Hvad glæ-
der du dig mest over ved …?’ Læg også mærke 
til din kundes følelser og reagér på det. ’Det 
virker som om, at … går dig på?’ eller ’Hvad 
bekymrer dig mest ved at …?’. For mange re-
visorer er det grænseoverskridende at skulle 
stille disse personlige spørgsmål, men det er 
ikke deres privatliv, du skal spørge ind til, men 
den følelsesmæssige side af deres forretning. Jo 
mere din kunde fortæller dig, jo større chance 

har du for at komme på banen med rådgiv-
ning og input,” slår Charles h. green fast.

Vær oprigtig interesseret
når du stiller interesserede spørgsmål om 
andet end afskrivninger, fakturaer og bilag, 
viser du dine kunder, at de netop ikke bare 
er kunder. og det kan de godt lide. hvis vi ka-
ster endnu et blik på tillidsligningen, er det 
nemlig selvorienteringsfaktoren, der her er 
på spil. 

“Det gælder om at fokusere på kunden – for 
kundens skyld, så I sammen finder den løs-
ning, der er den rigtige for kunden. Og sig din 
ærlige mening. Selv når det er akavet eller 
handler om dine betænkeligheder på kundens 
vegne. Faktisk kan det at sige nej opbygge øje-
blikkelig tillid, fordi det viser, at du står ved 
din professionalisme og kender dine egne be-
grænsninger,”   fortæller Charles h. green.

Tillid kan læres
det er lettere sagt end gjort, tænker du må-
ske. det har du ret i. det kræver træning og 
nytænkning at blive mere tillidsskabende, 
men den gode nyhed er, at det ikke er umu-
ligt. Tillid kan læres ifølge Charles h. green 
– også selv om du har det bedst med tal i lige 
kolonner: “Det er nemmere at lære en revisor at 
opføre sig mere menneskeligt end at lære en so-
cialrådgiver at jonglere med tal. Og alle reviso-
rer er mere eller mindre i samme båd, så hvis du 
bliver god til det her, har du virkelig en chance 
for at skille dig ud.” ·

Om Charles H. Green
Stifter og CEO i Trusted Advisor Associates og medforfatter til bogen The Trusted Advisor, en af de 500 mest 
indflydelsesrige management- og udviklingsbøger. Trusted Advisor Associates er i Skandinavien repræsenteret 
af konsulentvirksomheden Garde Inc., der hjælper blandt andet revisions- og rådgivningsvirksomheder med at 
implementere Trusted Advisor-konceptet. 

Tillid 
troværdighed,  
pålidelighed, fortrolighed

orientering mod  
egne behov

For mange revisorer er det 
grænseoverskridende at skulle 
stille disse personlige spørgsmål, 
men det er ikke deres privatliv, 
du skal spørge ind til, men den 
følelsesmæssige side af deres 
forretning.
Charles H. Green
Stifter og CEO, Trusted Advisor
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rådgivning  
på skole-
skeMaet 

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

Tværfaglighed, problemorientering og kri-
tisk tilgang. sådan lyder nogle af de centrale 
elementer i en ny undervisningsform, som 
de cand.merc.aud.-studerende møder på de 
obligatoriske fag rådgivning 1 og rådgivning 
2 på aalborg Universitet. 

Med jura-professor erik Werlauff i spidsen 
stiller universitetet skarpt på helt nye disci-
pliner og kompetencer inden for rådgivning, 
dialog og kommunikation. “Generelt marke-
rer Aalborg Universitet sig nationalt og interna-
tionalt ved i høj grad at anvende ProblemBase-
ret Læring (PBL), som pædagogisk værktøj. 

Derfor har det været oplagt, at de revisorstu-
derende også skulle prøve kræfter med denne 
undervisningsform, som faktisk stiller helt nye 

krav til både de studerende og vejlederne på 
AUD-studiet”, fortæller Erik Werlauff, som ser 
store perspektiver i den nye tilgang. “Så vidt jeg 
er orienteret, er vi det eneste sted i Danmark, 
hvor cand.merc.aud.-uddannelsen tager denne 
alternative pædagogik i brug, og det er vi meget 
stolte af. Allerede efter et par måneder synes 
jeg, at de studerende udviser både begejstring 
og entusiasme, når de går i gang med opga-
verne i deres rådgivningsteams”, vurderer erik 
Werlauff.

Ikke på bekostning men som supplement
erik Werlauff understreger, at det nye fag 
ikke skal ses som en erstatning for eller være 
på bekostning af uddannelsens øvrige fag. 

det er stadig regnskab, revision, selskabsret, 
erhvervsret og skatteret, som fylder tungt i 
undervisningen. den nye undervisningsform 
tager netop afsæt og udgangspunkt i disse 
fag. al rådgivning, kommunikation og dia-
log vil være baseret på problemstillinger og 
øvelser inden for de 

givne kernefag – og altså med en vinkel, som 
er praksisnær. “Jeg må indrømme, at de lokale 
revisionskontorer, Skat og diverse CFO’s har 
været skeptiske, da de hørte om ProblemBase-
ret Læring og det nye fag. Med bemærkninger 
som ´Hvad er nu det for noget?´ og ´Går det ikke 
ud over revisionen?´, har det været min opgave 
at overbevise aftagerne om, at det lige præcis er 

Cand.merc.aud.-uddannelsen i Aalborg går helt nye veje.  
Årets 35 studerende har fået et helt nyt fag i undervisningen  
og skal nu kaste sig over rådgivningens ædle kunst.

Så vidt jeg er orienteret, er vi 
det eneste sted i Danmark, hvor 
cand.merc.aud.-uddannelsen 
tager denne alternative 
pædagogik i brug, og det er vi 
meget stolte af.

Erik Werlauff
professor, Aalborg Universitet
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Den ProblemorientereDe 
ProjektarbejDsform

Aalborg Universitets uddannelser er ken-
detegnet ved problemorienteret projek-
tarbejde, ofte kaldet PBL -Aalborgmodel-
len. Modellen er internationalt anerkendt 
og er gennem tiden blevet mødt med 
stor interesse fra universiteter, forskere og 
studerende fra både ind- og udland. Ek-
sempelvis har professor Annette Kolmos, 
Aalborg Universitet, UNESCO’s professorat 
i PBL.

Studieformen har udgangspunkt i pro-
jektarbejde og er kendetegnet ved pro-
blemorientering, deltagerstyring, gruppe-
arbejde, gensidig kritik, tværfaglighed og 
arbejde med autentiske problematikker. 
PBL -Aalborgmodellen giver de stude-

rende mulighed for selvstændigt at til-
egne sig 

viden og færdigheder på et højt fagligt 
niveau. Mange studerende får ligeledes 
under studiet mulighed for at samar-
bejde med erhvervslivet om løsning af 
faglige problemer. De studerende produ-
cerer egen viden. Og læringsmodellen er 
med til at udvikle de studerendes evne til 
teamwork og til at arbejde problemana-
lytisk og resultatorienteret. PBL -Aalborg-
modellen udvikles og tilpasses løbende 
samfundsmæssige og uddannelsesmæs-
sige krav og forandringer. 

en gevinst, at de studerende har arbejdet med 
rådgivning på skemaet. Jeg håber og tror, at 
denne skepsis bliver gjort til skamme”, under-
streger erik Werlauff.

Bro mellem erhvervsliv og universitet
et væsentligt element i fagene rådgivning 1 
og rådgivning 2 består i, at de otte case-virk-
somheder og begivenhederne virker realisti-
ske og enten er eller kunne være sande. 

samtidig har det været vigtigt at have en stor 
variation i karakteren af virksomhederne. 
det ene rådgiverteam skal eksempelvis råd-
give og hjælpe en mindre iværksættervirk-
somhed, et andet skal rådgive en møbelpro-
ducent, mens et helt tredje team hjælper en 
stor international smykkekæde. 

i et samarbejde med virksomhedskonsulent 
og cand.merc.aud. palle l. nielsen har erik 
Werlauff bygget bro mellem det nordjyske 
erhvervsliv og uddannelsesinstitutionen. 
palle l. nielsen har blandt andet stået for at 

aalborg 
universitet

35 
CAND.MERC.AUD, STUD.

Pbl
PROBLEMBASERET LÆRING

Skattelovgivning

Regnskab
Revision

Selskabsret
Erhvervsret

Rådgivning 1
Rådgivning 2

Ikoner: Benoit Champy, The Noun Project

aalborg

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

   Signatur #4   / S. 49   ArTIkel 
rådgivning på skoleskemaet



VI HJÆLPER DINE EKSPORTKUNDER
MED AT FÅ JA TIL FINANSIERINGEN

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

Hos EKF har vi særlig fokus på mindre virk-
somheder, som jagter succes på eksport-
markedet. Måske det er relevant for nogle 
af dine kunder. Vi ved, det ofte kræver eks-

skal føres ud i livet. Det kan vi hjælpe med.

siering, udvidelse af produktionen eller en 

ken, så din kunde kan få Ja til den rigtige 
løsning. Se hvad der skal til på ekf.dk.

4840 EKF 210x275_revisor.indd   1 15/03/13   10.42

eksemPel På en 
Problemstilling:

Rådgiverteamet bedes udarbejde en del-
rapport til bankens direktion og besty-
relse om følgende, idet teamet selv be-
des disponere besvarelsen:

Banken ønsker i en række henseender at 
være blandt landets bedste, og herunder 
ønsker bankens bestyrelse og direktion 
om muligt at etablere en whistleblower-
ordning, der skal sikre banken, at kritiske 
forhold vedrørende solvens, værdien af 
bankens aktiver (herunder dens engage-
menter mv.) samt bevillingsprocedure 
tidligst muligt kommer til bestyrelsens 
kundskab.

•  På hvilket niveau i bankens selskabs-  
 retlige hierarki vil en beslutning om at  
 indføre en whistleblower-ordning i 
 givet fald skulle træffes?
•  Angiv hovedelementerne i den 
 ordning, der i givet fald skal indføres.  
 Ordningen skal indrettes, således at   
 den både tjener sit ovennævnte for-  
 mål og kan godkendes af Datatilsynet.

Professor Erik Werlauff (tv) står i spidsen for indførslen af ProblemBaseret 
Læring på cand.merc.aud.-uddannelsen i Aalborg. Liselotte Madsen, professor 
og vejleder (i midten) samt Palle L. Nielsen, virksomhedskonsulent (th) har 
sikret, at  de studerende føler sig trygt udfordret, og at virksomhederne kom-
mer  på banen. 

indgå aftaler med nordjyske virksomheder, 
som kunne tænke sig at indgå som case-virk-
somhed i det nye fag. 

“Vi synes, at vi i dette samarbejde har fået to og 
to til at give fem”, fortæller Palle L. Nielsen og 
fortsætter “Det har været meget berigende at le-
vere og definere erhvervscases, lige som det har 
været berigende at få teoretiske og analytiske 
refleksioner lagt ind i problemstillingerne. Den 
store vinder er de studerende, som nu står med 
et ben i den akademiske verden og et ben i er-
hvervslivets konkrete realiteter”. 

hvert rådgiverteam har tilknyttet en vejleder, 
som følger og fører de studerende. vejlederen 
kan træde til, hvis teamet går i stå, har brug for 
sparring eller følger et blindt spor. vejlederne 
har også skulle vænne sig til den nye måde at 
undervise på, og det har krævet et opgør med 
tidligere undervisningsformer. 

en lektor med speciale i eksternt regnskab 
skal nu ikke alene undervise i dette fag, men 
kunne hjælpe et rådgiverteam i de mange for-
skelligartede tværfaglige problemstillinger, 
som angår den case, som lektoren nu er vejle-
der for. professor i skatteret, liselotte Madsen, 
vejleder to rådgivningsteams og synes, at det 
nye forsøg går over al forventning. 

“De studerende går virkelig til opgaverne med 
krum hals, og det store engagement smitter jo 
også af på os vejledere, som nu skal til at for-
dybe os i nogle fagområder, som vi ikke nød-
vendigvis har det store indblik i. Heldigvis kan 
vi vejledere trække på hinanden, så alt i alt 
ser jeg klart flest fordele ved den nye undervis-
ningsform”, påpeger liselotte Madsen. 
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VI HJÆLPER DINE EKSPORTKUNDER
MED AT FÅ JA TIL FINANSIERINGEN

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

Hos EKF har vi særlig fokus på mindre virk-
somheder, som jagter succes på eksport-
markedet. Måske det er relevant for nogle 
af dine kunder. Vi ved, det ofte kræver eks-

skal føres ud i livet. Det kan vi hjælpe med.

siering, udvidelse af produktionen eller en 
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selvangivelse 
under  
stort ansvar 
Selvangivelser er stadig fyldte med fejl, viser SKats seneste opgørelse. 
Mens det tidligere var skatteyderen, der kom i fokus, er det i dag i højere 
grad også revisor. Og det må standen vænne sig til, fastslår FSr - danske 
revisors skatteudvalgsformand John Bygholm.

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

siden 2006 har skaT hvert andet år udarbej-
det en rapport over regelefterlevelse blandt 
danske virksomheder med op til 250 an-
satte. foreløbigt har det ikke været opmun-
trende læsning. helt op imod 50 procent af 
de indleverede selvangivelser indeholder 
fejl, og det har fået skaT til at skærpe tonen 
over for revisorstanden. 

skaT har etableret en enhed, der er blevet 
døbt sanktionskontoret, og målet er at sikre, 
at der er både et skarpt, men også et retfær-
digt blik på regelovertræderne, fortæller 
underdirektør i skaT, hans from: “Vi ved 
godt, at det er indgribende for en revisor at 
få at vide, at SKAT mener, man har lavet så 
grove fejl, at man skal straffes. Derfor vil vi 
med Sanktionskontoret sikre ensartethed og 
objektivitet i sagsbehandlingen, så vi ikke op-
lever, at sagsbehandlingen er afhængig af den 
enkelte medarbejder. Der skal ekstra øjne på, 
når vi uddeler sanktioner,” siger han. 

hans from vil ikke fortælle, hvor mange 
sager mod revisorer, der bliver rejst.  “Men 
jeg kan sige, at I rigtigt mange tilfælde kan vi 
ikke løfte bevisbyrden, og så bliver der ingen 

sag. Det er ikke nok, at vi kan sige, at ’det reg-
ner vi med’. Jeg hører rundt omkring, at vi er 
blevet hårdere, men det tror jeg faktisk ikke, 
vi er. Vi er bare blevet dygtigere til at forfølge 
de sager, hvor vi kan se, at ansvaret ligger hos 
rådgiveren i stedet for hos skatteyderen,” si-
ger han. 

revisor bør vide bedst
ifølge hans from er udgangspunktet ofte, at 
det er skatteyderen, der ikke har overholdt 
reglerne. Men der er kommet mere fokus 
på, om det i stedet er revisoren, der i kraft af 
sin faglighed burde kende reglerne bedst og 
dermed er den, der bærer ansvaret: “Vi be-
dømmer revisorer som profession. Revisorer 
er dygtigere end skatteydere, og derfor bedøm-

mer vi også revisorer hårdere,”  fastslår han. 
de typiske farezoner for revisorer er ifølge 
hans from områder som værdipapirer, finans-
kontrakter og ejendomsavancer. Men de se-
nere års rapporter over regnskabsfejlene afslø-
rer, at det også er inden for de helt almindelige 
bogføringsområder, at mange af fejlene befin-
der sig. eller at der sker direkte snyd. for den 
kategori er også at finde i skaTs synderegister. 

en stor del af fejlene bliver fundet hos de helt 
små virksomheder. faktisk er der ifølge en af 
rapporterne 20 gange så mange fejl i små virk-
somheder som i mellemstore virksomheder. 
en del af dem handler om uberettigede fradrag: 
kontingentet til golfklubben, indkøb af uge-
blade, køb af en ny fladskærm til privaten og 
sko, arbejdstøj og sågar ny postkasse til virk-
somhedsejerens privatadresse. også i moms-
regnskabet bliver der tænkt lidt for kreativt hos 
mange mindre virksomheder. her er uover-
ensstemmelse mellem det bogførte momsbe-
løb og det, der bliver indberettet til skaT, en 
klassiker. 

dyrt at begå fejl
fejl og snyd koster for revisor, både økono-
misk og på selvforståelsen, når skaT skruer 
bissen på. er der eksempelvis rod i opgørel-
sen over fri bil eller befordringsfradraget, 
kan det koste mellem 5.000 og 10.000 kroner 
i bøde. går en fejl igen i regnskaberne flere 

Vi bedømmer revisorer som 
profession. Revisorer er  
dygtigere end skatteydere, 
og derfor bedømmer vi også 
revisorer hårdere.

Hans From
Underdirektør i SKAT
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år tilbage, bliver det betragtet som en grov 
fejl, og så koster det typisk 25.000 kroner i 
bøde. er der tale om eksempelvis manglende 
indtastningsprocedurer, kan skaT dog nøjes 
med at udstede en henstilling om at få bragt 
tingene i orden. 

vurderer skaT, at en fejl er af så grov be-
skaffenhed, at den skal udløse en bøde, kan 
sagen kun afsluttes administrativt, når den 
anklagede revisor erklærer sig enig i skaTs 
udlægning af sagen. kan eller vil vedkom-
mende ikke det, sender skaT sagen videre til 
anklagemyndigheden. hans from ved godt, 
at mange revisorer opfatter den procedure 
som en trussel, men det er ikke tilfældet, 
fastslår han: 

“Jeg kan godt forstå, at det kan virke som en 
trussel, når vi siger, at hvis revisoren ikke er-
klærer sig enig, så sender vi sagen videre til 
domstolene. Men revisorerne kan jo også 
vælge at se fremgangsmåden som en sikker-
hed. SKAT kan også tage fejl, og det er det, 
som anklagemyndigheden så får mulighed for 
at undersøge”. 

FSr - danske revisorer mener:
John Bygholm, formand for skatteudvalget:
“I FSR - danske revisorer har vi indstillet os på 
at leve med SKATs skærpede indsats. Der er for 
revisorer ingen god undskyldning for at levere 
en selvangivelse, der indeholder fejl. Og det må 
anses for groft uagtsomt at påtage sig en opgave, 
man ikke har viden nok til at løse korrekt. Når 
det er sagt, ved vi jo godt, at alle kan begå fejl. 
Er det sket, og er man enig i, at fejlen er grov nok 
til at give en bøde, bør man stadig foretage en 
kritisk vurdering af, om SKATs bødestørrelse er 
rimelig. 

Det er for revisor en alvorlig sanktion at blive 
udstillet over for kollegerne, når en sag kom-
mer for Revisornævnet eller i byretten. Det er 
langt nemmere bare at betale en bøde, hvilket 
derfor kan være fristende. Men fra FSR – dan-
ske revisorer vil vi gerne advare mod den hold-
ning. Man skal kun betale en bøde, hvis man er 
enig i, at man har begået en grov fejl. Hvis man 
ikke er indstillet på at forlige en sag, bør der som 
udgangspunkt for den enkelte være tale om en 
principsag, som man er indstillet på i givet fald 
at indbringe for landsretten. Retssagernes udfald 

Hans From, underdirektør i SKAT, fremlagde fakta 
om fejl i selvangivelserne og SKATs indsats på om-
rådet på årets Revisordøgn i Bella Centret. 

har stor betydning for hele revisorstanden.  
Dommene danner praksis, og derfor er det  
vigtigt, at de rigtige sager bliver prøvet til  
højeste instans.” ·

skat skærPer tonen

50%
Helt op imod 50 procent af de indleve-
rede selvangivelser indeholder fejl, og 
det har fået SKAT til at skærpe tonen 
over for revisorstanden. 

5-10.000
Er der eksempelvis rod i opgørelsen 
over fri bil eller befordringsfradraget, 
kan det koste mellem 5.000 og 10.000 
kroner i bøde
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Virksomhedspant: 
Skabt til vækst  
– anvendt i krise 
Virksomhedspant giver mulighed for at give pant i blandt  
andet debitorer eller varelager, og det er en meget populær  
finansieringsmulighed. Det kan øge virksomheders likviditet, 
men kan også være en hæmsko i tilfælde af rekonstruktion. 

 
Tekst/ Anders Birch Breuning, freelancejour-
nalist, Magasinværkstedet 
foto/ Colourbox

siden virksomhedspant blev en mulighed  
i 2006, har det vundet stor udbredelse. i  
2011 viste en undersøgelse blandt fsr – 
danske revisorers medlemmer, at 45 procent 
oplevede, at virksomheder i stort omfang 
gjorde brug af virksomhedspant. 

egentlig kommer metoden fra en anden tid 
– og med en anden hensigt – end den, der 
har gjort den udbredt. det kan være svært at 
huske i dag, men der var en tid før krise, kon-
kurs og krak, hvor man befandt sig i en høj-
konjunktur og havde udsigt til mere. 

det var dengang, muligheden for at give 
virksomhedspant blev skabt. 

“Mange vækstvirksomheder, eksempelvis  
it-virksomheder, havde ikke aktiver, der på 
daværende tidspunkt kunne bruges som  
pant. Derfor var det svært for dem at få  
den finansiering, der skulle til for at vokse”, 
siger Jens andersen, der er director,  
deloitte restructuring services. 

derfor skabte man muligheden for virksom-
hedspant, hvor man udover at give pant i 
ejendomme, maskiner eller biler, hvilket man 
allerede kunne, gjorde det muligt at give pant 
i stort set hvad som helst. herunder debitorer, 
varelager og goodwill. ”

Tanken var, at når man kunne give banken 
pant i eksempelvis sine debitorer, var banken 
i stand til at give et større lån, og det kunne en 
virksomhed så bruge til at udvide forretnin-
gen”, fortæller Jens andersen. 

ekstra sikkerhed
det var imidlertid først, da verdenens og 
bankernes økonomi forandrede sig markant 

i 2008, at virksomhedspantet for alvor fik sin 
udbredelse. 

i takt med krisen begyndte bankerne at stille 
større krav til sikkerheden i deres udlån. hvis 
en bank kunne se, at lånet til en virksomhed 
var for usikkert, begyndte den at stille krav 
om et virksomhedspant, når lånet skulle 
forlænges. 

“Virksomhedspantet var oprindeligt tænkt til 
at stimulere vækst, men på grund af krisen er 
det i stort omfang brugt til at understøtte ban-
kernes udlån. Min vurdering er, at hvis ban-
kerne ikke havde haft mulighed for at etablere 
virksomhedspant, havde de været nødt til at 
sige til nogle virksomheder:  

’I har svært ved løbende at servicere, og vi har 
ikke tilstrækkelig sikkerhed. Vi er nødt til at 
indskrænke eller opsige engagementet’. Men 
fordi virksomhederne kunne give virksom-
hedspant, kunne de give bankerne den nød-
vendige yderligere sikkerhed”, forklarer Jens 
andersen. 

virksomhedspantets muligheder i både 
vækst- og krisetider er årsagen til, at det er 
blevet så udbredt. primært mellem bank og 
virksomhed i forbindelse med lån og kas-

Virksomhedspantet var 
oprindeligt tænkt til at stimulere 
vækst, men på grund af krisen 
er det i stort omfang brugt til at 
understøtte bankernes udlån
Hans From
Underdirektø i SKAT
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i hvilket omfang oPlever Du, at virksomheDer  
bruger virksomheDsPant og forDringsPant?

Om undersøgelsen
203 revisorer har deltaget i denne FSR Survey,  
der blev gennemført i september 2011. 

Siden ordningen med virksomheds- og for-
dringspant trådte i kraft i 2006, har virksomhe-
derne i stort omfang udnyttet mulighederne for 
stille sikkerhed for deres lån. 45 pct. af de ad-
spurgte revisorer svarede at de i et stort omfang 
oplever, at virksomheder gør brug af virksom-
heds- og fordringspant. 43 pct. svarede at de  
oplevede det i mindre omfang, hvorimod kun  
12 pct. svarede at de slet ikke oplevede det  
eller ikke ved det.

I stort omfang
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Udover pant i ejendomme, maskiner eller biler, gør den nye  
virksomhedspantordning det muligt at give pant i stort set  
hvad som helst. Herunder debitorer, varelager og goodwill. 
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revisorstriben af

goDt for banken, skiDt 
for anDre kreDitorer
Hvis en virksomhed, der har givet virk-
somhedspant, går konkurs, vil banken få 
værdien af de midler, den har pant på, 
såfremt værdien lever op til pantet. Hvis 
der er flere midler i eksempelvis virk-
somhedens debitorer end det pantsatte 
beløb, overgår det overskydende beløb 
til boet. Det betyder også, at virksomhe-
dens resterende kreditorer står dårligere, 
hvis virksomheden går konkurs, og ban-
ken har fortrinsret til en del af virksom-
hedens værdier. 

sekreditter, men også i sjældne tilfælde 
mellem virksomheder, der har et særligt 
nært forhold, eksempelvis en tømrer og et 
byggemarked. 

Begrænset handlefrihed
selvom øget likviditet er en fordel, kan virk-
somhedspantet dog også vise sig at være en 
udfordring. når tingene går, som de skal i en 
virksomhed, der har givet pant i varelageret, 
har virksomheden stadig fuld råderet over 
lageret. Men kommer virksomheden i krise, 
kan det pant blive en hæmsko. 

“I en rekonstruktion kan det være, at virksom-
heden vil sælge en del af varelageret til en lidt 
dårligere pris for at benytte likviditeten andre 
steder i forretningen. Men hvis en bank har 
pant i lageret, kan virksomheden ikke sælge 
uden bankens samtykke”, understreger Jens 
andersen og fortsætter 

“Dermed bliver banken medpart i rekonstruk-
tionen. Reelt er virksomheden nødt til at sige til 
banken, ’vi er i denne her situation, vi ønsker 

at fortsætte på denne måde – eksempelvis ved 
at sælge en stor del af varelageret – er I enige 
i det?’ Dermed er handlefriheden mindre. Er 
banken ikke enig, kan det ikke lade sig gøre, og 
virksomheden må finde på noget andet”.

kommet for at blive
det er svært at vurdere, om niveauet for virk-
somhedspantets udbredelse er nået. Men 
det er blevet en fast del af kreditforholdet 
mellem en virksomhed og dens bank. også 
selvom nogle virksomheder kan finde det 
anstødeligt. 
“Virksomhedspant er kommet for at blive. 
Selvom det er meget udbredt, mener jeg ikke, at 
man kan tale om et misbrug fra bankernes side. 

Jeg kan godt forstå, at nogle virksomheder sy-
nes, det er ubehageligt, men det er ikke en mis-
tillidserklæring. Det er bankerne, der gør deres 
arbejde ved at sikre deres udlån så godt som 
muligt”, siger Jens andersen og afslutter 

“Hvis de skal låne penge ud, skal de have sik-
kerhed. Men bankerne er som udgangspunkt 

Virksomhedspant:
Skabt til vækst...

interesserede i at holde en hånd under deres 
kunder, og det er meget sjældent, at bankerne 
beder virksomheden realisere de pantsikrede 
aktiver for udelukkende at nedbringe gælden 
til banken”.·
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Fødselsdage og
jubilæer

Januar 2014
Partner og registreret revisor Niels 
Walther Larsen, ansat hos Sønderup og 
Partnere A/S i Kolding, fylder 50 år den 2. 
januar 2014.

Indehaver og statsautoriseret revisor 
Niels Ole Ellegaard, Revisionsfirmaet 
Niels Ole Ellegaard i København, fylder 
75 år den 6. januar 2014.

Indehaver og statsautoriseret revisor 
Steen Aagaard, A revision i Odense, 
fylder 60 år den 10. januar 2014.

Statsautoriseret revisor Erik B. Chris-
tensen, ansat hos Christensen Kjærulff 
i København, fylder 70 år den 10. januar 
2014.

Statsautoriseret revisor Poul Erik Grün-
ing, Sakskøbing, fylder 70 år den 12. 
januar 2014.

Indehaver og registreret revisor Flem-
ming Israelsen, FI revision i Tåstrup, 
fylder 50 år den 17. januar 2014.

Partner og statsautoriseret revisor Jan 
Tønnesen, AP|Statsautoriserede Revi-
sorer i København, fylder 60 år den 17. 
januar 2014. → afventer svar på mail har 
bedt om svarfrist til 21.10.

Partner og statsautoriseret revisor Poul 
Ø. Andersen, BDO Aalborg, fylder 60 år 
den 19. januar 2014.

Statsautoriseret revisor Ib J. Kristensen, 
København, fylder 75 år den 19. januar 
2014.

Indehaver og statsautoriseret revisor 
Erik Kold, E. KOLDsulting i Charlotten-
lund, fylder 60 år den 21. januar 2014.

Statsautoriseret revisor John Kristian-
sen, Skagen, fylder 70 år den 24. januar 
2014.

Statsautoriseret revisor Per Værndal, 
Taastrup, fylder 75 år den 26. januar 
2014.

Statsautoriseret revisor Bjørn Pihl 
Sørensen, Fredericia, fylder 70 år 27. 
januar 2014.

Februar 2014
Partner og registreret revisor Torben 
Jakobsen, ND Revision Randers, fylder 
60 år den 1. februar 2014.

Statsautoriseret revisor Henning Jensen, 
ansat hos Deloitte Odense, fylder 60 år 
den 1. februar 2014.

Statsautoriseret revisor Carsten Kjeld-
sen, Gibraltar, fylder 60 år den 2. februar 
2014.

Registreret revisor Jens Damsgaard, 
ansat hos Revision København, fylder 70 
år den 3. februar 2014.

Statsautoriseret revisor Holger Simon-
sen, ansat hos Ernst & Young i Aarhus, 
fylder 60 år den 7. februar 2014.

Statsautoriseret revisor Flemming 
Hoyer, Odense, fylder 75 år den 7. 
februar 2014.

Indehaver og registreret revisor Niels 
Kirkegaard, Noe & Kirkegaard i Ring-
købing, fylder 60 år den 8. februar 2014.

Statsautoriseret revisor Alam Osmani, 
Virum, fylder 75 år den 8. februar 2014.

Partner og registreret revisor Eske Nør-
gaard, Nørgaard Revision i Grenaa, fylder 
60 år den 9. februar 2014.

Partner og registreret revisor Jan Sejling 
Clausen, Hostruphus i Silkeborg, fylder 
60 år den 9. februar 2014.

Partner og statsautoriseret revisor Steen 
Iversen, PwC Aarhus, fylder 60 år den 9. 
februar 2014.

Statsautoriseret revisor Niels Andkær, 
ansat hos Christensen Kjærulff i Køben-
havn, fylder 70 år den 13. februar 2014.

Partner og statsautoriseret revisor J. E. 
Hviid-Nielsen, Aros Statsautoriserede 
Revisorer, fylder 70 år den 16. februar 
2014.

Statsautoriseret revisor Jørgen Ham-
mer, Allerød, fylder 70 år den 18. februar 
2014.

Statsautoriseret revisor Vagn Beyer, 
Odense, fylder 80 år den 26. februar 
2014.

Indehaver og registreret revisor Jens Erik 
Bjerggård, Andersen & Lie i Nørresund-
by, fylder 50 år den 28. februar 2014.

Statsautoriseret revisor Claus Olsen, 
ansat hos KPMG Horsens, fylder 50 år 
den 28. februar 2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jubilæer
Vogelius Revision A/S i Aarhus har 
25-års-virksomhedsjubilæum den 1. 
januar 2014.

Mærkedage
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Artikel 
Talenterne om fremtidens revisor

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

SELSKABSSKATTERET foreligger nu i 15. udgave: SELSKABSSKATTERET 
2013/14. Det er en velkendt klassiker, som professor, dr. jur. Erik Werlauff, 
advokat (H), lagde grundstenen til for 23 år siden, og gennem mange år er 
bogen udkommet i ny udgave hvert år.

Som hidtil er bogens styrke, at den giver et samlet billede af hele selskabs-, 
fonds- og foreningsbeskatningen, ligesom den inddrager både danske og inter-
nationale aspekter og kæder skatteretten sammen med civilretten, så de skatte-
mæssige konsekvenser af de forskellige selskabs- og aftaleretlige dispositioner 
belyses.

SELSKABSSKATTERET 2013/14 er ført ajour med en række spændende skatte-
mæssige nyheder, herunder:

•	 begrænsninger i selskabers mulighed for fremførsel af underskud,
•	 skærpede regler vedrørende gennemstrømningsselskaber, kravet om retmæs-

sig ejer (beneficial owner) mv.,
•	 skattefrihed for avancer på unoterede porteføljeaktier,
•	 nye restriktioner vedrørende udflytning af ledelsens sæde til et andet land,
•	 betydningen for investerings- og holdingselskaber af reglerne om skattemæs-

sig transparens for visse investeringsselskaber med over 7 deltagere,
•	 videreudvikling af praksis om tvungen dansk sambeskatning og valgfri inter-

national sambeskatning,
•	 EU-retlige nyheder, herunder betydnings praksis fra EU-domstolen,
•	 og som altid: med en righoldighed af praksis fra SKAT, Skatterådet, Lands-

skatteretten og domstolene,
•	 samt talrige praktiske eksempler, der giver læseren et operativt indblik i     

selskabsskatterettens mange muligheder og faldgruber.

ISBN 978-87-619-3400-0

werlauff

Selskabs
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 2013/14

 
 werlauff

Selskabsskatteret 
2013/14

15. udgave

Professor, dr. jur. Erik Werlauff, 
advokat (H), er forfatter til en række 
erhvervsjuridiske bøger. Han forsker 
og underviser ved Aalborg Universitet 
og er voldgiftsdommer i danske og 
internationale sager.  
www. werlauff.com

selskabsskr_13/14a-m.bagside.indd   1 02/05/13   18.45

Selskabsskatteret med overblik Selskabsret for revisor 

henrik CarMel,  
fagkonsUlenT, FSR – danske revisorer 
anBefaler

B /  BOGANmELDELSE

den flittige aalborg-professor, erik Werlauff har skrevet bogen sel-
skabsskatteret 2013/14, der udgives af karnov. det er ikke i sig selv 
en sensation, at bogen er opdateret, for bogen er en etableret klassi-
ker, der nu udkommer i sin 15. udgave. Men bogen er en anmeldelse 
værd, først og fremmest fordi den giver et samlet billede af selskabs-
skatteretten med både danske og internationale aspekter. 

nok har vi ikke set de store revolutioner på skatteområdet det sene-
ste års tid, men alligevel er der mange ændrede regler, som har store 
konsekvenser for virksomhederne. i perioden er der blandt andet 
indført begrænsning af muligheden for at fremføre skattemæssige 
underskud, med den hensigt at undgå “nulskatteselskaber”, men med 
store likviditetskonsekvenser for virksomheder med for eksempel store 
udviklingsomkostninger.  Reglerne er også ændret i forhold til skatten 
på avancer i unoterede porteføljeaktier, idet den meget omtalte “iværk-
sætterskat” er bortfaldet. på det grænseoverskridende område er der 
blandt andet indført nye regler for udflytning af virksomhedens le-
delses sæde til et andet land, og der er kommet skærpede regler for 
gennemstrømningsselskaber.  Utallige praksisændringer, skatte-
rådsafgørelser og domme fra både eU-domstolen, landsskatteren og 
domstolene betyder, at der er rigeligt at se til udover den egentlige 
skattelovgivning.

Bogen er skrevet, så den kan bruges som lærebog, med en grundig 
indføring i selskabsskatterettens grundprincipper, de forskellige sel-
skabsformers skattepligt, indtrædelse og udtrædelse af skattepligt 
ved stiftelse, opløsning, flytning med videre. læs om indkomstop-
gørelsen, de finansielle poster og om koncerner og sambeskatning. 
armslængde og transfer pricing regler får også et kapitel og er ikke 
kun et relevant emne for store virksomheder.  skatteregler ved struk-
turændringer og succession får også et kapitel, ligesom der er ét for 
fremførbare underskud og skatteforhold ved rekonstruktion.

et delkapitel med titlen “Skatteskuffelser: Når skatten ikke inddrages 
tilstrækkeligt i rådgivningen” kan læses, hvis man som følge af den lø-
bende diskussion om skatterådgiveres arbejde ønsker at få et over-
blik over, hvad rådgiver kan gøre for at forebygge, at klienten oplever 
skatteskuffelser. 

forfatterens polyhistoriske overblik over de forskellige juridiske em-
neområder er en stor fordel for læseren, for derved sikres det, at den 
tætte sammenhæng mellem skatteretten, selskabsretten, aftaleretten 
og andre civilretslige områder bringes i spil hos læseren. Brug bogen 
som lærebog, samlet læsning eller opslagsværk. ·
Titel: selskabsskatteret 2013/2014
Forfatter: erik Werlauff
Pris: 796 kroner eksklusive moms. (696,00 kroner med abonnement) 
Bogen er på 633 sider.
Forlag: karnov
ISBn: 978-87-619-3400-0
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udformer indholdet og minimerer risikoen for fejl.
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