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Vi inviterer til 
Revisorbranchens 
årsmøde 2021
Under overskriften et stærkt erhvervsliv efter coronakrisen åbner vi døre-
ne til Revisorbranchens årsmøde 2021 i Operaen på Holmen i Køben-
havn. 

Styrken i dansk erhvervsliv har altid været evnen til at være agil og kon-
kurrencedygtig. Coronakrisen har ændret dansk erhvervsliv, så hvordan 
skaber vi sammen et fortsat stærkt og konkurrencedygtigt Danmark? 

Gå ikke glip af en spændende dag, hvor vi ser stiller skarpt på, hvordan 
Danmark og revisorbranchen kommer styrket ud på den anden side af 
coronakrisen. 

Vi ser frem til at byde dig velkommen til Revisorbranchens årsmøde 
2021. 

Arrangementet er gratis.

Tid: 
Tirsdag den 
21. september 2021
kl. 9.00-17.00

Sted: 
Operaen
Ekvipagemestervej 10
1438 København K

Tilmelding:
Se programmet og 
tilmeld dig på 
event.fsr.dk/raa2021

Simon Kollerup 
Erhvervsminister

Kim Baroudy 
Senior partner og 
head of European 
TMT, McKinsey

Kent Damsgaard 
CEO, Forsikring & 
Pension

Lars Kronow 
formand, 
FSR - danske 
revisorer

Charlotte 
Vestergaard 
Beder 
Journalist, TV2

Bjarne Corydon 
adm. direktør, 
Dagbladet Børsen

Anders Nørgaard 
Head of Strategic 
planning, Maersk 
Communication
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Gratis  
interesse- 
medlemskab?

Læs mere på 
fsr.dk/interessemedlem

FSR – danske revisorer ønsker at være et spejl af hele branchen. Derfor 
kan medarbejdere fra foreningens medlemsvirksomheder nu få et gra-
tis interessemedlemskab af foreningen. Tilbuddet gælder medarbejde-
re, som interesserer sig for:

 Revision og regnskab
 Skatter og afgifter
 CSR, ESG og bæredygtighed
 IT, data og cybersikkerhed. 

Det vil desuden være muligt for medarbejdere, som ikke er ansat i en 
medlemsvirksomhed, at tegne et interessemedlemskab. Prisen for et 
interessemedlemskab er 4.000 kroner årligt.

Interesseret? 
Udfyld blanketten på 
fsr.dk/interessemedlem

Få blandt andet adgang til:
 Faglig viden
 Medlemsmøder
 Faglige arrangementer
 Analyser og undersøgelser
 Rabat på efteruddannelsen
 Fordelagtige forsikringer mv.
 Fagligt udvalgsarbejde
 Networking

Og meget andet.

L / L E D E R

VED CHARLOTTE JEPSEN, ADM. DIREKTØR, FSR – danske revisorer

Samfundet er i kontinuerlig bevægelse, og verden forandrer sig 
 konstant. Nye teknologiske muligheder ser dagens lys og ændrer 
mange processer og traditionelle arbejdsopgaver i revisorbranchen. 
Rammevilkår og regulering ændres, og kravene til kvalitet øges. 
Kundernes behov for rådgivning ændrer karakter, og tillid og tro
værdighed har aldrig haft større betydning i rollen som samfundets 
tillidsrepræsentant.

Kriser som den aktuelle pandemi demonstrerer igen og igen, at 
transparens i det offentlige samt private erhvervsliv er afgørende  
for  sammenhængskraften i samfundet. Der skal stilles garanti for,  
at regnskaberne er korrekte, og her vil revisors rolle som uafhængig 
ekspert altid gøre sig gældende. 

Revisionens formål og værdiskabelse handler i dag om meget mere 
end et tilbageblik på året. De enorme mængder data, som virksom
hederne har til rådighed, giver revisor indsigt til at kunne se fremad 
og skabe tillid og forretningsværdi gennem blandt andet risiko
vurderinger og nye rådgivningsydelser. Den tendens vil bidrage til at 
udvikle de eksisterende ydelser og til, at nye kommer til. Det vil på
virke branchens profil udadtil og have indflydelse på de kompetencer, 
fremtidens revisor skal besidde. 

Helt aktuelt og konkret ser vi ind i en rapporteringsmæssig revolution. 
Med EUkommissionens udspil til den fremtidige bæredygtigheds
rapportering er nye faste krav til indholdet og formatet for virksom
hedernes rapportering om bæredygtighed lige om hjørnet. Der er tale 
om et ambitiøst udspil, der afspejler et generelt ønske hos regnskabs
brugerne om ensartede, sammenlignelige og pålidelige informationer 
fra virksomhederne om klima, miljø, sociale forhold, menneskerettig
heder, ligestilling og arbejdstagerrettigheder. Et langt stykke hen ad 
vejen kommer vi til at se processer, strukturer og en standardisering på 
samme måde som i den finansielle rapportering, og ligesom på den fi
nansielle rapportering bliver det et krav, at der skal være en  erklæring 
fra en uafhængig tredjepart.

Det reguleringslokomotiv, der er kørt fra stationen i Bruxelles,  
åbner et stort forretningspotentiale for revisorbranchen og får stor 
indvirkning på både ydelsespaletten og de kompetencekrav, der er  
til  fremtidens revisorer. 

Bæredygtighedsrapportering  
– stort forretningspotentiale 

Bæredygtighedsrapporteringen er i første omgang rettet mod de 
 største virksomheder. Men i takt med at de får set deres leveran
dørkæder igennem, vil kravet om at kunne dokumentere, at man 
driver sin forretning bæredygtigt også ramme SMVsegmentet. Så 
SMVrevisorerne skal også gøre sig klar til at stige på toget. I den for
bindelse er vi i foreningen bevidste om behovet for opkvalificering,  
så generalistrevisorer i alle segmenter kan bistå og skabe forretnings
mæssig værdi for kunderne. 

Kravet om erklæring vil i første omgang være med begrænset 
 sikkerhed. I den forbindelse er det interessant – og overraskende 
– at “andre akkrediterede bæredygtighedsrevisorer” kan afgive 
 erklæringer på den ny bæredygtighedsrapportering. Det vil derfor 
være helt afgørende, at der etableres et ”level playing field”, så alle 
aktører mødes med samme krav om faglig uddannelse, kvalitets
styring, ansvar, etik og uafhængighed. 

Revisorbranchen er godt rustet til de nye opgaver. Det handler 
 grundlæggende om at sikre tillid og troværdighed om de informa
tioner, virksomhederne lægger frem. Revisorerne har de grundlæg
gende  metoder, erfaringen og DNA´et til at kunne løfte den vigtige 
samfundsopgave, at virksomhederne kan fremlægge relevante,  
retvisende og pålidelige årsrapporter om deres samlede forretning. •

God læselyst.

Charlotte Jepsen
Adm. direktør
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Valg af lønsystem er ofte religion.
Ikke altid snusfornuft

Flirter du med flere lønsystemer?
Så er det måske nu, du skal overveje, hvor meget du kan optimere ved at flytte  
alle dine kunder til ét lønsystem? Bliv lønpartner og få ét login til alle dine kunder,  
strømlin dine arbejdsprocesser, få adgang til KlarLøn, VIP-hotline og juridisk 
rådgivning. Fra 0 kroner om måneden.  
Se mere på dataloen.dk/partnerkoncept

VED JAN BRØDSGAARD  
& LOUISE NELLEMANN
FSR – danske revisorer 

Omregistrering  
af IVS til ApS ved 
fondsforhøjelse

Fastfrysning af  
ejendommes værdi 
i en andelsbolig
forening

Rekonstruktion uden 
tillidsmand

Oplysninger om en 
virksomhed under 
konkurs

Hvilke reserver kan selskabet 
anvende til at forhøje selskabs
kapitalen ved omregistrering af 
et IVS til et ApS, og hvilken er
klæring skal revisor afgive i den 
forbindelse?

Ved en fondsforhøjelse anven
der selskabet en del af egenka
pitalens reserver til at forhøje 
selskabskapitalen. Det kan ek
sempelvis være frie reserver el
ler den bundne IVSreserve, som 
kan være opbygget i de år, hvor 
årsregnskabet har vist overskud. 
Forholdet er reguleret i selskabs
lovens § 165, der bestemmer, at 
alle reserver, som fremgår af sel
skabets senest godkendte årsrap
port, kan anvendes, bortset fra 
reserve for udlån og reserve for 
ikke indbetalt selskabskapital. 
Endvidere kan overskud i inde
værende regnskabsår anvendes, 
samt frie reserver, der er opstået 
eller blevet frigjort i indeværende 
regnskabsår. Har selskabet haft 
underskud i indeværende regn
skabsår, ændrer dette ikke på sel
skabets mulighed for at forhøje 
selskabskapitalen på baggrund 
af reserverne i den senest god
kendte årsrapport. Ved en fonds
forhøjelse er der ikke krav om en 
erklæring fra revisor.  •

En andelsboligforening ind
hentede en valuarvurdering af 
foreningens ejendom per 15. 
 december 2019. Nu overvejer 
bestyrelsen at indhente en ny 
valuar vurdering per 1. januar 
2021 og anvende den ved op
gø relse af andelsværdien. Jeg er 
i tvivl, om foreningen dermed 
 mister muligheden for at fast
holde valuarvurderingen per 
15. december 2019, hvis forenin
gen senere måtte  ønske dette.

En andelsboligforening, der 
 opgør andelsværdien på bag
grund af en valuarvurdering, 
som var gyldig den 1. juli 2020, 
kan fremover fastholde denne 
valuarvurdering ved opgørelse 
af andelsværdien, men kun ind
til foreningen vælger at anvende 
en ny valuarvurdering til opgø
relsen af andelsværdien. Hvis 
foreningen vælger at anvende en 
ny valuarvurdering per 1.  januar 
2021, bortfalder muligheden 
således for at anvende den tid
ligere valuarvurdering per 
31.  december 2019. Forholdet 
er reguleret i andelsboliglovens 
§ 5, stk. 3.  •

Jeg har hørt, at reglerne om re
konstruktion af virksomheder i 
krise er ændret. Hvad er det nye?

Konkurslovens regler om rekon
struktion er ændret, så det ikke 
længere er lovkrævet med en 
regnskabskyndig tillidsmand. Det 
er dog muligt frivilligt at udpege 
en regnskabskyndig tillidsmand, 
som skal udarbejde regnskabs
mæssige oplysninger videre, som 
rekonstruktøren kan basere sit 
arbejde på.

Der er ikke længere krav om, at 
virksomheden (skyldneren) skal 
stille sikkerhed for en eventuel ef
terfølgende konkursbehandling, 
hvis rekonstruktionen ikke lykkes.

Som noget nyt kan  virksomheden 
(skyldneren) træde ud af rekon
struktionsprocessen igen uden 
automatisk at blive taget  under 
konkursbehandling, hvis virk
somheden udtræder, inden 
 rekonstruktørens overordnede 
plan for rekonstruktion vedtages.

Der er i det store hele ikke ændret 
på de opgaver, der skal varetages 
i en rekonstruktion, ligesom der 
ikke er ændret på de opgørelser 
og meddelelser til kreditorerne, 
som skal tilgå kreditorerne. Disse 
opgaver skal fremover varetages 
af rekonstruktøren alene, hvis der 
ikke er valgt en regnskabskyndig 
tillidsmand.  •

En af vores tidligere kunder A 
ApS er under konkursbehand
ling, og vi har modtaget en hen
vendelse fra en kurator, som 
anmoder om at få alle relevante 
oplysninger udleveret. Er vi for
pligtede til at udlevere materiale 
vedrørende kunden, og risike
rer vi så ikke at overtræde vores 
tavshedspligt?

Kurator træder i ledelsens sted, 
og dermed kan det aldrig være 
en overtrædelse af tavsheds
pligten at udlevere oplysninger 
om virksomheden. Derudover 
tilsiger konkurslovens § 105, at 
revisor for selskaber, foreninger 
eller andre organisationer er 
forpligtet til at meddele skifte
retten og bostyret alle fornødne 
oplysninger til behandling af 
boet. Revisor kan betinge sig et 
rimeligt honorar for at fremfinde 
oplysningerne.

Hvis revisor ikke samarbejder, 
kan skifteretten anvende samme 
tvangsmidler over for revisor 
som over for modvillige vidner.

Bemærk, at revisor ikke er 
forpligtet til at udlevere sine 
arbejdspapirer eller andre 
 oplysninger, som kan virke 
selvinkriminerende for revisor.  •

H / FAGLIG H O T L I N E
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 Bogførings- og selskabsloven mv.

STOR STIGNING I ANMELDELSER 
OM ØKONOMISK KRIMINALITET
Anmeldelser om økonomisk kriminalitet er mere end femdoblet 
på 10 år. Blandt andet er anmeldelser om skatte og momssvig 
næsten firedoblet. Udviklingen er sket i samme periode, hvor der 
har været betydelige nedskæringer hos skattemyndighederne, 
og revisionspligten er blevet lempet.

 
Tekst/ Agnethe Larsen,  
analytiker, FSR – danske revisorer 

Anmeldelser om økonomisk kriminalitet er steget fra 13.000 
 anmeldelser til næsten 70.000 over en 10årig periode (se figur 
1). Det viser en ny analyse, foretaget af FSR – danske revisorer på 
 baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik. Analysen giver 
et samlet billede af anmeldelser, sigtelser og domme i perioden 
2009 til 2019. 

Der er ikke en entydig definition af økonomisk kriminalitet, og derfor 
er der fokuseret på en række udvalgte typer af kriminalitet.  Analysen 
viser blandt andet udviklingen i skatte og momssvig, under slæb, 
mandat og skyldnersvig, hvidvask og brud på bogførings og sel
skabsloven, bedrageri og dokumentfalsk. Disse typer er blandt andet 
udvalgt, da det med en vis sandsynlighed kan antages, at en virksom
hed har været involveret i den økonomiske kriminalitet.

Om der faktisk begås mere økonomisk kriminalitet i dag sammen
lignet med for 10 år siden, eller om udviklingen skyldes, at mere 
økonomisk kriminalitet opdages og anmeldes, kan ikke entydigt 
fastslås. Stigningen er dog sket i samme periode, hvor der har væ
ret betydelige nedskæringer i skattemyndighederne samtidig med, 
at revisionspligten er blevet lempet. 

Anmeldelser om skatte- og momssvig er næsten firedoblet
En stor del af forklaringen på væksten i antallet af anmeldelser 
skyldes en kraftig stigning i bedrageri. I 2019 udgør bedrageri såle
des næsten 70 procent af alle anmeldelser om økonomisk krimina
litet. Cirka halvdelen af bedrageriet kan karakteriseres som simpel 
kreditkortsvindel og svindel med data. Forklaringen kan blandt 
andet hænge sammen med den øgede digitalisering af samfundet, 
der for eksempel gør det let at svindle med data. 

Antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet af mere alvor
lig karakter, som for eksempel skatte og momssvig eller hvidvask, 
er dog også steget markant i perioden fra knap 3.000 anmeldelser i 
2009 til cirka 18.000 i 2019 (se figur 2). 

Anmeldelser om skatte og momssvig udgør den største andel af 
anmeldelserne inden for de fire grupper af økonomisk kriminalitet 
i perioden. Anmeldelser om skatte og momssvig er steget fra godt 
1.600 tilfælde i 2009 til godt 6.000 i 2019, svarende til næsten en 
 firedobling på 10 år.

Økonomisk kriminalitet er vanskeligt at efterforske og retsforfølge
Ligesom antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet er 
 steget betydeligt, er antallet af sigtelser også steget. I perioden 2009 
til 2016 er det i gennemsnit lidt over halvdelen af alle anmeldelser, 
der fører til en sigtelse. Der er dog markante forskelle på, hvor 
mange anmeldelser, der fører til en sigtelse inden for de forskellige 
typer af økonomisk kriminalitet (se figur 3). 

Andelen af anmeldelser om skatte og momssvig og brud på bog
førings og selskabsloven, som fører til en sigtelse, er markant 
lavere sammenlignet med for eksempel kriminalitetstyper som 
underslæb, mandat og skyldnersvig og hvidvask med videre. 

Der er formodentlig flere forklaringer på, hvorfor billedet ser ud, som 
det gør. Nogle typer af økonomisk kriminalitet er vanskeligere at efter
forske og retsforfølge end andre, og dermed er bevisbyrden sværere at 
løfte. En anden forklaring kan være, at der er visse typer af økonomisk 
kriminalitet, som kan have en højere prioritet end andre. Derudover 
kan det være vanskeligt at identificere og/eller retsforfølge kriminelle 
i sager, hvor der for eksempel kan være brugt udenlandske stråmænd. 
Her er det alt andet lige lettere at identificere og retsforfølge en herbo
ende person, der for eksempel laver underslæb eller mandatsvig. 

Læs hele analysen på FSR – danske revisorers hjemmeside. •

B / B A R O M E T E R E T Figur 1.  
Antal anmeldelser om økonomisk 
kriminalitet, 2009-2019

Særkørsel fra Danmarks Statistik. Viderebearbejdet 
af FSR – danske revisorer

Særkørsel fra Danmarks Statistik. Viderebearbejdet af 
FSR – danske revisorer

Særkørsel fra Danmarks Statistik. Viderebearbejdet af 
FSR – danske revisorer

Figur 3. 
Andel af anmeldelser, der fører til 
sigtelser fordelt på kriminalitets- 
typer i perioden 2009-2016
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Figur 2.  
Anmeldelser fordelt på type af  
økonomisk kriminalitet,  
2009-2019
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Gennemsnitlig andel af anmeldelser, 

der fører til en sigtelse (52 pct.)



SMVrevisor 360 grader 
Revisors udfordringer 
og årshjul bliver til 
højaktuel og fleksibel 
viden målrettet  
SMVrevisor

 
Tekst/ Ditte Degn Christensen,  
 forretningschef, FSR – danske revisorer

SMV revisor 360 grader er et spritnyt læringstilbud, udviklet af 
FSR – danske revisorer. Igennem 10 højaktuelle og digitale lærings
møder, der er fordelt jævnt over året og afvikles via Teams, kommer 
deltagerne rundt om de mest aktuelle problemstillinger, der  typisk 
udfordrer SMVrevisorerne på præcis det tidspunkt, de enkelte 
 webinarer afholdes. Derfor er webinarrækken blevet døbt: SMV 
revisor 360 grader.

Med afsæt i de arbejdsopgaver, der typisk fylder på 
SMV-revisorernes bord, har FSR – danske revisorer lan-
ceret en ny højaktuel webinarrække. Igennem 10 digitale 
læringsmøder dykker vi ned i konkrete arbejdsopgaver og 
tvivlsområder, som SMV-revisorer arbejder med på netop det 
tidspunkt, hvor læringsmødet afholdes. Formålet er at tilbyde effektiv 
og brugbar viden på præcis det tidspunkt, hvor SMV-revisorerne har  
behov for den. Mantraet i webinarrækken er: Rette læring til rette tid.

Aktualitet, fleksibilitet og anvendelighed
“Fokus på SMV- revisor 360 grader er på anvendelighed og på, hvordan 
du bedst muligt får faglige input og nyttig læring i en hektisk tid, hvor 
der er behov for fleksibilitet i forhold til hvornår og hvordan, du mod-
tager din læring,” forklarer forretningschef i FSR – danske revisorer, 
Ditte Degn Christensen og tilføjer:

“Du kan følge alle læringsmøderne på din PC, og du vælger selv, om du 
deltager live på læringsmøderne med mulighed for at stille spørgsmål, 
eller om du foretrækker at få tilsendt det optagede webinar efter afhol-
delse. Det, mener vi, er en måde at tilbyde vores travle SMV-revisorer 
højaktuel og målrettet viden på”.

Højaktuelle temaer på SMV-revisors årshjul
På hvert læringsmøde sættes der fokus på et konkret og relevant 
tema. Det kan være temaer som: Going concern i coronatider, kun
dekendskab, hvidvask, aktuel skat/moms/regnskab, kapitalandele, 
aftalebrev og GDPR, selskabsretlige dokumenter og investeringsejen
domme. Webinarrækken er udviklet i et samarbejde mellem forret
ningschef i FSR – danske revisorer, Ditte Degn Christensen og stats
autoriseret revisor Karsten Andersen, der også er faglig kaptajn på 
læringsmøderne og undervejs inviterer en række dygtige fageksperter 
til at komme grundigt omkring relevante temaer i revisors årshjul. 

Når du har deltaget i hele webinarrækken, kan du glæde dig over at 
være ajourført med højaktuel og faglig viden om ny lovgivning, fald
gruber og konkrete cases, samtidig med at du har optjent 10 timer 
obligatorisk efteruddannelse.

Følg linket, hvis du vil læse nærmere om det faglige indhold af de 
10 læringsmøder og finde datoerne for afholdelse: 
https://www.fsr.dk/uddannelse-events/
obligatorisk-efteruddannelse/smv-revisor-360-grader.

Hvad er styrken ved en webinarrække som SMV-revisor 360 grader?
“Rette læring – på rette tidspunkt – fordelt løbende over året og afstemt 
med den typiske SMV-revisors årshjul. I revisorernes til tider meget 
travle perioder er der altid tid til kort faglig opdatering, hvor der 
stilles skarpt på et aktuelt emne – og hvis det ikke lige passer ind den 
pågældende mandag, er hele webinarrækken optaget og tilgængelig 
efterfølgende. Og så giver hvert læringsmodul 1 times obligatorisk 
efteruddannelse – det vil sige samlet 10 efteruddannelsestimer”.

Hvad kan man forvente at få med sig fra læringsmøderne? 
“Kort og præcis faglig opdatering på emner, der er særligt aktuelle på det 
gældende tidspunkt – leveret af nogle af branchens bedste specialister”.

Hvem er læringsmøderne særligt interessante for? 
“Emnerne retter sig mod den underskrivende revisor og dennes erfarne 
medarbejdere. Webinaret kan også fungere som det faglige samlings-
punkt for det mindre revisionskontor”.  •

 
LÆRINGSMÅL FOR SMV-REVISOR 360 GRADER

10 LÆRINGSMØDER

Tre spørgsmål til Karsten Andersen, 
statsautoriseret revisor og faglig 
kaptajn på SMV-revisor 360 grader

• At gøre SMV-revisor skarp på håndteringen af de opgaver 
og udfordringer, der lander på bordet i løbet af året. 
 Webinarerne er tidsmæssigt placeret på året efter SMV-
revisorernes typiske årshjul. 

• At øge kvaliteten af SMV-revisorernes dokumentation, 
når der skal afgives erklæringer. 

• At blive opdateret på vigtige områder som skatte- og 
momslovgivning, GDPR, hvidvask, selskabsret. 

• At blive ajourført om aktuelle regnskabs- og revisions-
mæssige emner.

I løbet af 10 læringsmøder bliver SMV- revisorernes opgaver sat 
i en ramme, hvor konkrete læringspunkter tager udgangspunkt 
i de opgaver og tvivlsområder, der typisk optager en SMV- 
revisor i løbet af året. De højaktuelle episoder tager afsæt i en 
teoretisk kerne, ny lovgivning og bliver udfoldet og eksempli-
ficeret blandt andet gennem konkrete cases.

M / M E D L E M S N Y T
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EN RAPPORTE-
RINGSMÆSSIG 
REVOLUTION

Faste krav til indhold og format for rapportering 
om bæredygtighed venter om hjørnet. Erklæring 
gøres obligatorisk. Nøgletal skal bruges meget mere. 
Døren står åben til et stort forretningspotentiale for 
revisorbranchen. 

 
Tekst/ Jan Wie,  
kommunikationschef, FSR – danske revisorer 
Foto/ Carsten Snejbjerg,  
freelance fotograf

Mange virksomheders CSR/ESGrappor
tering vil i 2024 se ganske anderledes ud i 
forhold til, hvordan rapporteringen ser ud i 
dag. Alle oplysningerne skal indgå i ledelses
beretningen, og emnerne vil i høj grad være 
forhåndsdefineret med obligatoriske beskri
velser af blandt andet strategi, mål og risici. 
Det hele skal rapporteres efter en fast struk
tur og være meget taldrevet. 

EUkommissionen offentliggjorde i slutnin
gen af april et udkast til et direktiv, som vil 
styrke de børsnoterede og store virksomhe
ders rapportering om samfundsansvar og 
bæredygtighed, og på sigt har de mindre virk
somheder også mulighed for at være med; 
dog frivilligt. Som det allervigtigste i den sam
menhæng skal rapporten nu påtegnes med 
en erklæring af en person, der er godkendt til 
opgaven – eksempelvis en godkendt revisor. 
I første omgang dog med begrænset sikkerhed. 

Administrerende direktør i FSR – danske 
revisorer, Charlotte Jepsen, glæder sig over 
Kommissionens nye initiativ og forklarer: 

“Vi har i vores indspil til erhvervsminister 
 Simon Kollerup understreget, at vi har brug 
for en større robusthed i forhold til sammen-
lignelighed, processer og standardisering, 

når virksomhederne skal rapportere om 
 samfundsansvar og bæredygtighed. Derfor 
ser vi med tilfredshed på, at EU’s udspil langt 
hen ad vejen flugter med vores visioner og 
ambitioner for en modernisering og forny-
else af bæredygtighedsrapportering. Her har 
 Kommissionen virkelig taget stafetten, og jeg vil 
gå så langt som til at sige, at vi ser ind i en rap-
porteringsmæssig revolution, som åbner for et 
stort forretningspotentiale for revisorerne”. 

Revisorernes nye mulighed og rolle
Kommissionens udkast til rapportering om 
bæredygtighed skal ses som en del af kom
missionsformand Ursula von der Leyens 
flagskibsprojekt European Green Deal, der 
skal sikre et CO2neutralt EU i 2050 og føl
gelig et behov for investeringer i langtids
holdbare, bæredygtige aktiviteter. Det har 
i lang tid været et stort ønske fra banker, 
investorer og pensionskasser at kunne sam
menligne virksomhedernes klimaaftryk og 
miljøpåvirkning fra en fælles valid og stan
dardiseret målestok for at sikre, at kapitalen 
allokeres til de reelt grønne og klimavenlige 
aktiviteter – og ikke bare dem, der ligner. 
Udstedelsen af nye EUstandarder for rap
portering og revision på området skal være 
med til at sikre denne udvikling. 

“Revisorbranchen er et spejl af samfunds-
udviklingen, og nu indleder vi epoke 2 af 
 revisorernes rolle som offentlighedens tillids-
repræsentant”, påpeger den mangeårige 
 formand for FSR – danske revisorers  Udvalg 
for samfundsansvar og bæredygtighed, 
 Birgitte  Mogensen, og fortsætter: 
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Kriseramt  
virksomhed?

Se alle de aktuelle kurser på 
fsr.dk/efteruddannelse

På foreningens kurser får du ny viden, der kan omsættes til praktiske 
løsninger i mødet med hverdagens opgaver og dine kunder.

Få for eksempel aktuel viden og redskaber til den proaktive revisors 
rådgivning til virksomheder i krise, herunder konkrete analyser og 
arbejdshandlinger.

Kurset giver dig en faglig opdatering inden for konkursområdet med 
hovedvægten lagt på reglerne for rekonstruktion.

Underviserne har stor faglig viden, og de er vant til at arbejde med op-
gaverne i praksis. Derfor kan du både se frem til ny viden og eksempler, 
som du kan relatere direkte til din hverdag.

   28. september i Horsens
   30. september i Roskilde

R
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g
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g

   

Erfaringer fra praksis blev i høj grad 
trukket ind i undervisningen, og det 
er guld værd for kurset

“Dette gælder jo ikke blot en standardisering 
af rapporteringen, men en helt ny rolle, som 
godkendte revisorer skal tage på sig. Alt det, 
der står i lovgivningen om revisorers ansvar, 
risikovurderinger, kompetencer og uddannelse 
inden for den finansielle rapportering, vil om 
et par år også gælde inden for rapportering 
om bæredygtighed. Revisorernes DNA vil med 
andre ord blive ændret en smule. Samtidig er 
det en kæmpe forretningsmæssig mulighed, 
hvor erklæringsområdet bliver større, og hvor 
også SMV-revisoren skal gøre sig klar til at stige 
på toget”.

Stort behov for standardisering
Banker, investorer og pensionskasser har 
længe higet efter standardiserede nøgletal 
for rapportering inden for det ikkefinan
sielle område, og FSR – danske revisorer har 
sammen med Nasdaq og Finansforeningen 
for to år siden opstillet 15 konkrete bud på 
ESG hoved og nøgletal, som kunne tjene 
til inspiration for, hvor standardiserings
arbejdet kan starte. Det har eksempelvis Arla 
og PensionDanmark benyttet sig af i deres 
 seneste CSRrapportering. 

Udfordringen er imidlertid, at virksomhe
derne stadig selv bestemmer form og ind
hold. Nogle tager eksempelvis afsæt i FN’s 
verdensmål, mens andre skræddersyr deres 
rapportering med nøgletal, som ikke direkte 
kan sammenlignes med andre virksomhe
ders oplysninger inden for samme område. 
Det skaber et kludetæppe, der dels hæmmer 
muligheden for, at virksomhederne effektivt 
kan konkurrere på bæredygtighed, og dels at 
man kan imødegå greenwashing. 

“Hvis man i dag læser to virksomheders bære-
dygtighedsrapportering, kan man blive i tvivl 
om, hvorvidt man læser en krimi og en biografi. 
Der er næsten frit spillerum for, hvordan man 
vil fortælle sin historie. Det betyder, at der i 
dag er en del rapporter, som er ren storytelling 
med nogle få tilknyttede data. Nu vender vi det 
rundt og får en talbaseret og standardiseret 
rapportering med tilknyttede informationer”, 
påpeger Birgitte Mogensen og fortsætter: 

“Jeg tror, det her bliver et tigerspring fremad 
med hensyn til at sikre konkurrence på 
bæredygtighed”. 

I det nye direktiv lægger Kommissionen 
op til, at virksomhederne anvender ESG 
opdelingen som skabelon for rapporteringen 
i årsrapporten. Det betyder, at rapporterin
gen bliver tredelt i Environmental, Social og 
Governance. E’et omfatter klima og miljø, 
og S’et omfatter sociale forhold, menneske
rettigheder, ligestilling og arbejdstagerret
tigheder. G’et har indtil nu mest handlet om 
ledelsens kønsmæssige fordeling og politik 
for bekæmpelse af korruption og bestikkelse, 
men det udvides nu til forhold såsom virk
somhedskultur, styring af forretningsforbin
delser og politisk engagement. 
 
Konvergerer mod internationale standarder 
Det nye initiativ vil efter alt at dømme være 
med til at skubbe på en udvikling af glo
bale revisions og regnskabsstandarder for 
 bære dygtighedsrapportering. De internati
onale standardsættere vil formentligt have 
et vågent øje på, hvordan de nye  europæiske 
standarder udvikler sig, og kravet fra de 

 globale investorer er, at der skal findes 
fælles fodslag. 

“Der er ingen tvivl om, at dette europæiske re-
guleringslokomotiv, som er kørt fra stationen i 
Bruxelles, også har indvirkning på, hvor hurtigt 
de internationale standardsættere kommer ud 
af startblokken. Det kommer til at gå hurtigt i 
forhold til sædvane, og det er godt. Samtidig vil 
mange af de europæiske virksomheder givetvis 
lægge pres på EU-kommissionen for, at stan-
darderne bliver globale, fordi virksomhederne 
opererer globalt. Der er mange forhold, der gør, 
at vi sandsynligvis ender med at konvergere 
mod fælles internationale standarder på både 
rapportering og assurance. Det er vores lang-
sigtede mål, og i forhold til assurance har vi jo 
i dag allerede internationale standarder, som 
kan bruges”, påpeger Charlotte Jepsen.

Påvirker uddannelsessystemet
Implementeringen af direktivet vil have 
stor betydning for uddannelsessystemet. På 
cand.merc.aud.uddannelsen vil det være 
vigtigt, at rapportering og revision af bære
dygtighedsaktiviteter indgår som en del af 
pensum og undervisning på samme måde 
som fagene inden for erhvervsret, skat og 
regnskab. Det vil blandt andet kræve, at uni
versiteterne og handelshøjskolerne er rustet 
til at levere undervisning på det nødvendige 
faglige niveau. FSR – danske revisorer har 
netop doneret midler til oprettelsen af et 
professorat på Copenhagen Business School, 
og Charlotte Jepsen ser dette som en oplagt 
mulighed for både at forske og formidle vi
den inden for bæredygtighedsrapportering.

“Det er et af de perspektiver, som vores profes-
sorat i revision på CBS åbner for. Det handler 
om, at vi i løbet af de næste fem år får dyrket 
grundforskning og udarbejdet analyser, som 
kan kaste lys over, hvordan vi kan udvikle nye 
ydelser – også inden for bæredygtighed. Vi skal 
have skabt et forskningsmiljø med kandidat-
afhandlinger, og hvor ph.d.-studerende kan 
sætte yderligere fokus på dette område, som 
er i rivende udvikling. En af betingelserne 
for donationen var, at CBS stiller denne vi-
den til rådighed for de andre universiteter, 
så vi når hele vejen rundt i landet”, afslutter 
Charlotte Jepsen.

Vil du vide mere?
I INSPI kan du i dette nummer læse om ind
holdet af Kommissionens direktivudkast.  •
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Hvis man i dag læser to virksomheders bæredygtighedsrapportering, 
kan man blive i tvivl om, hvorvidt man læser en krimi og en biografi. 
Der er næsten frit spillerum for, hvordan man vil fortælle sin historie. 
Det betyder, at der i dag er en del rapporter, som er ren storytelling med 
nogle få tilknyttede data. Nu vender vi det rundt og får en talbaseret og 
standardiseret rapportering med tilknyttede informationer.
 
 
Birgitte Mogensen 
Formand for FSR – danske revisorers Udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed



KUNDEKONTAKT 
PÅ NYE MÅDER

Rollen som virksomhedens husdoktor 
udviklede sig nogle gange til at være 
huspsykolog for pressede virksomheder 
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Tekst/ Henrik Munksgaard,  
Munksgaard Kommunikation

Store stærke mænd, der har grædt i telefo
nen. Revisorer i rollen som netværksfaci
litator og forretningsudvikler og helt nye 
digitale rammer for kundekontakten. Med 
forrygende travlhed og hjemmearbejde har 
COVID19 givet store forandringer på lan
dets revisionskontorer. Også i kontakten til 
kunderne er der blevet vendt op og ned på 
mange vaner. Nogle af de nye rutiner og op
gaver i kundekontakten kommer til at bide 
sig fast, lyder meldingen fra revisorer med 
vidt forskellige forretninger.

“For bare to-tre år siden ville kunderne finde 
det meget mærkeligt, hvis vi ikke besøgte dem 
som en del af revisionen. Sådan var det bare. 
Nu bliver alt scannet og sendt digitalt, og vi 
holder digitale møder. Selv lageroptællinger 
kan klares med en iPad. Både blandt revisorer 
og vores kunder var det ganske få, som havde 
prøvet at logge på Teams for godt et år siden. 
Nu gør vi det som den mest naturlige ting i 
 verdenen. Den digitale tilgang kommer til at 
fortsætte, også når samfundet er åbnet igen,” 
siger Claus Jorch Andersen.

Han har som statsautoriseret revisor og 
partner i Deloitte stået i spidsen for den  
taskforce, Deloitte etablerede sidste forår, 
da den første nedlukning ramte. Claus Jorch 
Andersen har selv base på kontoret i Køben
havn. Hans kundekreds tæller blandt andet 
en del hoteller og restauranter.

Presset af kunderne
Bente Bille er kompagnon i ReviVision, der 
med 14 medarbejdere holder til i Stege på 
Møn. Hendes karakteristik af tiden siden 
marts 2020, er kort og klar: “Lærerig og 
frustrerende.”

Kundekredsen er koncentreret omkring 
Møn, Sydsjælland og øerne, hvor turisme 
og oplevelsesindustrien med campingplad
ser, restauranter og golfbaner fylder godt i 
den lokale økonomi og i kundeporteføljen. 
Bente Bille og hendes mand driver desuden 
et museum og en restaurant, så hun har 
haft nedlukningen helt tæt på. Nedluknin
gen i marts 2020 husker hun stadig.

“Mette Frederiksen talte allerede om hjælpe-
pakker på pressemødet, hvor man lukkede 
landet ned første gang. Det gav en telefon-
storm, som vi aldrig har oplevet det. Så gik 

der tid, før bekendtgørelserne var på plads, og 
ofte blev reglerne lavet om. Vi mærkede et stort 
pres fra kunderne, der gerne ville vide, hvor de 
stod. Da bekendtgørelserne blev offentliggjort, 
skulle vi først sætte os ind i det edderkoppe-
spind af regler, der var om hjælpepakkerne,” 
fortæller Bente Bille.

Take-away gløgg og meget andet
Med hendes egne ord er ReviVision en bonde
revisor. Kerneværdien er at være  meget tæt 
på kunderne. 

“Under coronakrisen har vi været virksom-
hedernes husdoktor, ja nogle gange nærmest 
huspsykolog. Mange af vores kunder har ofte 
ikke andre at drøfte økonomi med, og vi har 
flere gange haft kunder, der i fortvivlelse græd 
i telefonen, fordi de var presset på økonomien 
og den usikkerhed, der herskede i samfundet,” 
fortæller hun.

 
Under coronakrisen har vi været virksomhedernes husdoktor,  
ja nogle gange nærmest huspsykolog. Mange af vores kunder har ofte 
ikke andre at drøfte økonomi med, og vi har flere gange haft kunder,  
der i fortvivlelse græd i telefonen, fordi de var presset på økonomien  
og den usikkerhed, der herskede i samfundet.
 
 
Bente Bille 
Registreret revisor og kompagnon i ReviVision



BLÅ BOG:  
BENTE BILLE

Registreret revisor og kompagnon i  ReviVision 
i Stege med 39 års erfaring som revisor. 
 Sammen med sin mand ejer og driver Bente 
Bille samtidig Thorsvang Samlermuseum. 
 Parret har siden 1983 drevet flere restauranter 
og cafeer.

BLÅ BOG:  
CLAUS JORCH ANDERSEN

Statsautoriseret revisor og partner i Deloitte. 
Har arbejdet i Deloitte i mere end 20 år. Leder 
af branchegruppen for hoteller, restauranter 
og leisure.
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Men nedlukningen har også budt på et tæt 
samarbejde og en stor idérigdom. Ofte har 
ReviVision været inde som sparringspartner, 
når der skulle findes alternative måder at 
drive forretningen på.

“Jeg har været overrasket og imponeret over 
den kreativitet, som mange har lagt for dagen. 
Vi har set udendørs fitness og tøjbutikker med 
live-fremvisninger på Facebook. Vi har endda 
haft en cafe, som ved juletid solgte take-away 
gløgg. Før julen 2020 var det nok ikke gået. Vi 
har bidraget med indsigten i regnskaberne, og 
så har vi været sparringspartner for virksom-
hederne,” fortæller Bente Bille.

Afsæt i brancheindsigt
Claus Jorch Andersen har tilsvarende op
levelser. Samtidig med at der kom nye op
gaver med erklæringer til hjælpepakkerne, 
har man bistået virksomhederne med råd
givning på helt nye områder, hvor afsættet 
mere har været brancheindsigt end kerne
faglighed om bogholderi, skat og revision.

“Vi har kunnet bruge vores viden og brede kon-
taktflade til gavn for kunderne. På en del om-
råder har vi været bindeled mellem virksom-
hederne. Når restauranter skulle omstille til 
take-away, har de efterspurgt erfaringer fra an-
dre i branchen, for at høre hvordan man kunne 
skrue modellerne sammen. Her har vi kunnet 

bistå, og selv om det ikke er vores kernefag-
lighed, har det været af stor værdi for vores 
kunder,” siger han.

Fortsat behov for fysiske kundebesøg
Den type rådgivning forudsætter, at man 
som revisor er tæt på kunderne. Og selv 
om den årlige revision kan klares digitalt, 
skal man som revisor ud til kunderne, for 
det er her, man får dialogen og virksom
hedens hverdag ind under huden, påpeger 
Claus Jorch Andersen.

“Jeg har lige været ude ved en kunde, der 
 laver luftfiltre. Mens salget til restauranter er 
gået i stå, har de solgt mere til blandt andet 
sygehuse. Da jeg besøgte dem, viste de deres 
nye, topmoderne filterskæremaskine frem, 
og de var pavestolte. Kundebesøgene giver 
os en dybere forståelse af virksomhederne og 
af branchen end det, vi kan uddrage af regn-
skaberne. Når vi skal udføre revisionen, kan 
vi klare meget digitalt, men vi skal fortsat 
ud til kunderne, når det er muligt. Så skal vi 
måske bare bruge tiden derude anderledes,” 
siger han.

Både Claus Jorch Andersen og Bente Bille 
har oplevet arbejdet med at udarbejde 
 revisorerklæringer til hjælpepakkerne som 
forholdsvis problemfrit.

“Der har været enkelte af de mindre selvstæn-
dige, som havde svært ved at forstå, at vi skulle 
have penge for en erklæring. Men efter en god 
dialog om omfanget af vores arbejdshandlin-
ger, har kunderne haft stor forståelse for vores 
arbejdsindsats,” siger Bente Bille.

Nye forretningsmodeller
Det store flertal af kunder har ikke haft pro
blemer med, at deres revisor var en tæt råd
giver og samtidig skulle være den skrappe 
kontrollant, når der skulle laves erklæringer 
til hjælpepakker.

“Arbejdet med erklæringerne er en kontrol-
funktion, som vi udfører på samfundets vegne, 
og det skal være 100 procent i orden. Det er me-
get få kunder, som ikke har kunnet forstå det. 
Når vi har stødt ind i nogen, som ville være lidt 
for kreative, har vi taget en snak. Det hjalp al-
tid, når vi fortalte, at bøderne til både revisor 

 
Når restauranter skulle omstille 
til take-away, har de efterspurgt 
erfaringer fra andre i branchen, 
for at høre hvordan man kunne 
skrue modellerne sammen. Her 
har vi kunnet bistå, og selv om det 
ikke er vores kernefaglighed, har 
det været af stor værdi for vores 
kunder.
 
 
Claus Jorch Andersen 
Statsautoriseret revisor og partner, Deloitte

 
Hvis jeg kunne gøre noget om, 
ville jeg gerne have planlagt mere 
langsigtet. Hverken i foråret eller 
efter 2020 kunne vi se, hvor lang 
tid nedlukningerne ville vare. 
Vi kunne med sikkerhed have 
optimeret vores ressurser bedre.
 
 
Bente Bille 
Registreret revisor og kompagnon i ReviVision

og kunden var fire gange det normale niveau, 
hvis der var urent trav,” siger Bente Bille.

I en række af de brancher, hvor corona
nedlukningerne har skabt nye forretnings
modeller, vil vi få varige ændringer, for
venter Claus Jorch Andersen.

Nok kommer vi til at gå på restauranter og 
cafeer igen, men hvor takeaway tidligere 
primært var i den lidt billigere ende, er der 
kommet et langt større marked for gour
met takeaway. Og det kan sagtens være, at 
det vil fortsætte. Generelt har webhandel 
taget fart. Claus Jorch Andersen  fortæller 
om kunder, der sælger tøj og outdoor 
produkter, som har oplevet meget stærk 
vækst i deres salg. Både til danske, men 
også udenlandske kunder.
 
“Når forbrugerne først har vænnet sig til at 
handle online, er det jo ret ligegyldigt, hvor 
man handler henne. Hvis det ikke er letfor-
dærvelige dagligvarer, kan det sagtens være 
en varig ændring, og det er jo et område, hvor 
der også er behov for rådgivning om skatter 

og afgifter. Det er alt for tidligt at gøre konse-
kvenserne af corona og nedlukningerne op. På 
den negative side vil vi først se konsekvenserne 
de kommende år. Indtil videre har der ikke væ-
ret flere konkurser end normalt, men det må vi 
nok desværre forvente kommer i takt med, at 
skyldig moms skal betales, og hjælpepakkerne 
stopper,” siger han.

Tag læringerne med
Også revisionsbranchen skal lære af erfarin
gerne, lyder meldingerne fra begge revisorer.

“Hvis jeg kunne gøre noget om, ville jeg gerne 
have planlagt mere langsigtet. Hverken i for-
året eller efter 2020 kunne vi se, hvor lang tid 
nedlukningerne ville vare. Vi kunne med sik-
kerhed have optimeret vores ressurser bedre, 
hvis vi fra starten kunne have forudset, at der 
ville gå så lang tid, som det endte med,” siger 
Bente Bille.

Claus Jorch Andersen peger på, at man 
skal blive bedre til at håndtere store 
forandringer.

“Vi skulle både sende medarbejdere hjem og 
hjælpe kunderne med nye opgaver, og det hele 
kom midt i den travle sæson. Det, vi kan lære, 
er et bedre set-up til at håndtere en så stor om-
stilling. Vores evne til at handle hurtigt er afgø-
rende for at kunne give kunderne den rigtige 
service. Her har vi fået nogle erfaringer, som vi 
kan trække på ved andre store forandringer. 
Det altafgørende er, at vi hurtigt kan komme ud 
og adressere de behov, som en stor forandring 
skaber hos kunderne, og det stiller krav til os 
selv som virksomhed. Her skal vi huske at få 
samlet erfaringerne op,” påpeger han.  •



3
Tredje gang var lykkens gang, 

da Per Svenningsen skulle finde  
den rette til at overtage sin  

revisionsvirksomhed 

 
Jeg var nok blevet sat over i et 
hjørne, hvis jeg havde solgt til en af 
de store. Jeg har intet dårligt at sige 
om de større kontorer, men vores 
model for generationsskifte har 
passet til vores temperament,
 
 
Per Svenningsen 
Statsautoriseret revisor, P.J Revision

 
Tekst / Henrik Munksgaard,  
Munksgaard Kommunikation 
Foto/ PJ Revision

Historien om generationsskiftet i PJ  Revision 
minder på en måde om en spændings
film. I hvert fald er dramaturgien stort set 
den samme. Vores helte skulle igennem 
 adskillige udfordringer, før de nåede den 
lykkelige afslutning.

I dag er det Bjørn Nielsen, som står i  toppen 
af virksomhedens hjemmeside med Per 
Svenningsens portræt nedenunder. En klar 
markering af, at det i dag er Bjørn Nielsen, 
som står i spidsen for den virksomhed, som 
Per Svenningsen etablerede i 1977.

Der er omkring 40 års aldersforskel mellem 
de to, men forankringen i det nordjyske har 
de tilfælles. Med nordjysk besindighed og 

den underspillede sprogtone er det nærmest 
en selvfølgelighed, at virksomheden har kon
torer i Vendsyssels to største byer, Hjørring 
og Frederikshavn. Per Svenningsen ejer  stadig 
de bestemmende aktier, men det er Bjørn 
Nielsen, som styrer kontoret i det daglige.

“Jeg arbejder tre formiddage om ugen, sam-
menlagt 12 timer,” fortæller Per Svenningsen. 

“Ja, på papiret. I realiteten er det nok snarere 
20,” bryder Bjørn Nielsen ind.

Venerationen for virksomheden  betyder, 
at der også om aftenen kan ringes til 
Per  Svenningsen, hvis der er en sag, hvor 
 historikken skal med.

Den udvalgte blev hentet af konkurrent
Historien om generationsskiftet går omkring 
ti år tilbage. Da Per Svenningsen havde run
det 60 år, vidste han godt, at han skulle tage 
de første skridt i et generationsskifte, så han 
kunne trappe ned. Og han havde fundet den 
rigtige, mente han. En fagligt særdeles dyg
tig medarbejder, som blev kørt i stilling til 
at overtage. Med før det kom på plads, kom 
den konfliktoptrapning, som er en fast in
grediens i enhver actionfilm: Medarbejderen 
blev headhuntet af en konkurrent.

“Og jeg havde ikke tænkt i konkurrence-
klausuler, så efterfølgende mistede vi også en 
del kunder,” fortæller Per Svenningsen.

Forfra igen blev der satset på en ny til at 
tage over. I kølvandet på denne medarbej
der kom Bjørn Nielsen også ind i billedet. 
Bjørn havde sin HD og var i gang med at 
læse cand.merc.aud. Planen var, at de to 
unge i fællesskab skulle tage over. Men 
endnu engang var der sten på vejen. For 
den nye førstemand forlod virksomheden 
af personlige årsager.

“Som jeg ser det i dag, er jeg alligevel tilfreds. 
Bjørn har meget store kvaliteter som leder. 
For ti år siden, så jeg langt mere på det fag-
lige, men undervejs mistede vi også med-
arbejdere, fordi vi havde en partner inde, 
der ikke kunne med dem,” fortæller Per 
Svenningsen.

Nordjysk  
generations
skifte med 
bump på  
vejen
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CSR Prisen 2021 hylder de bedste rapporter om samfundsansvar og 
bæredygtighed blandt store danske virksomheder. Vi nominerer og 
uddeler priser til børsnoterede og unoterede virksomheder, og i år har 
vi 65 virksomheder i puljen til vurdering.
 
Vi sætter barren for rapportering højt. Med prisen anerkender vi virk-
somheder, der i deres årlige regnskab skaber gennemsigtighed og 
troværdighed om deres tilgang og resultater, og som på den måde kan 
være en inspiration for andre virksomheder, der ønsker at styrke deres 
rapportering.
 
Vi uddeler CSR Prisen 2021 på Børsen i København den 26. oktober 
2021, og vi inviterer dig til at deltage, når vi livestreamer prisuddelingen 
og sammen med førende eksperter fra branchen kigger ind i krystal-
kuglen og drøfter, hvad danske virksomheder har i vente i form af nye 
lovkrav om rapportering om samfundsansvar og bæredygtighed. 

 
Jeg havde egentlig søgt væk fra revi-
sionsbranchen. Mit temperament er 
ikke til det hierarki, der er i mange 
virksomheder. Havde jeg arbejdet 
der, skulle jeg gennem mange år 
arbejde mig op til måske at blive 
tilbudt en rolle som partner. Her har 
jeg hurtigt fået lov til at sætte kursen.
 
 
Bjørn Nielsen 
Revisor, cand.merc.aud, PJ Revision

De mange udskiftninger kostede på omsæt
ningen, som på et tidspunkt var dykket til 
omkring det halve.

Fik ny kundebase blandt start-ups
Nu er vi så tæt på den store slutscene. 
I  historien om Per Svenningsen og Bjørn 
 Nielsen foregår det lidt mere i et langt sejt 
træk, end når Marvels superhelte på lærre
det vinder det sidste slag. 

Den negative udvikling blev vendt. Via 
netværk har PJ Revision fået en stærk base 
blandt iværksættervirksomheder, og kunde
basen rækker langt ud over det nordjyske. 
En stor del er koncentreret omkring hoved
stadsområdet. Med den vending er omsæt
ningen i dag mere end firedoblet i forhold 
til, da man ramte bunden.

“Det er spændende kunder, fordi det er meget 
alsidigt. Vi rådgiver dem om alt fra skat og bog-
holderi til hvilken selskabsform, som er mest 
hensigtsmæssig. Hos mange har vi opgaven 
med løn og bogføring, hvilket er en fordel for os, 
fordi vi så har opgaver hele året rundt. Vores 
kerneværdi er den gode service, og vi har fået et 
godt ry, hvor vi får nye vækstvirksomheder som 
kunder via netværk,” fortæller Bjørn Nielsen.

Den glidende overgang, hvor han overtager 
ledelsen af virksomheden, har været det rig
tige for både ham og Per Svenningsen.

“Jeg havde egentlig søgt væk fra revisionsbran-
chen. Mit temperament er ikke til det hierarki, 
der er i mange virksomheder. Havde jeg arbej-
det der, skulle jeg gennem mange år arbejde 
mig op til måske at blive tilbudt en rolle som 
partner. Her har jeg hurtigt fået lov til at sætte 
kursen,” siger Bjørn Nielsen. 

“Og jeg var nok blevet sat over i et hjørne, hvis 
jeg havde solgt til en af de store. Jeg har intet 
dårligt at sige om de større kontorer, men vores 
model for generationsskifte har passet til vores 
temperament,” siger Per Svenningsen.

Godt råd: Drop grådigheden
Konstruktionen er skruet sammen, så Bjørn 
Nielsen i takt med de gode resultater kan 
overtage større dele af ejerskabet. På den 

måde har han ikke fra starten skulle betale 
en større sum for sit medejerskab. Til gen
gæld lægger han ikke skjul på, at der bliver 
lagt timer på kontoret.

“For mig har det været en fantastisk ordning, 
fordi jeg ikke har skullet låne penge og løbe en 
stor risiko. Men det er klart, at man skal ville 
det, hvis man som ung overtager en revisions-
virksomhed. Jeg klager ikke, men jeg har knok-
let, og det skal man være klar til. Man skal også 
være klar til alt det med ledelse og personale og 
ikke mindst kundekontakt. Hvis jeg skal råde 
andre, som drømmer om at overtage en revisi-
onsvirksomhed, så er mit budskab, at du skal 
være klar til at arbejde igennem, og så skal du 
kunne lidt af det hele,” siger Bjørn Nielsen.

Per Svenningsen er krystalklar i sit råd til 
andre, der skal generationsskifte på vej på 
pension.

“Drop grådigheden,” siger han.

“Vi skal ikke være lige som de virksomheder, 
der først er tæt på konkurs, og derefter selv 
 mener, at de er guld værd, når der dukker en 
køber op. For mig har det stor værdi at se, at 
virksomheden bliver videreført på en ordentlig 
måde,” afslutter Per Svenningsen.  •
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“En række mindre revisionsvirksomheder kan 
komme under pres, hvis de skal generations-
skifte de kommende år. De henter hovedparten 
af deres omsætning fra arbejdet med årsregn-
skaber for virksomhederne. Her kommer digi-
taliseringen til at presse markedet, og hvis man 
tror, at man kan sælge en forretning, hvor alt er 
business-as-usual, så vil prisen ofte være lav,” 
siger han.

 
Tekst/ Henrik Munksgaard,  
Munksgaard Kommunikation 
Foto/ Kundekontoret

 
Få trimmet virksomheden, og læg en plan 
for generationsskiftet i god tid. Det er blot 
to af de par håndfulde gode råd om genera
tionsskifte, som de fleste erfarne revisorer 
nærmest kan i søvne. Men derfra til, at man 
i branchen formår at tage sin egen medicin, 
er der et stykke vej.

“Når det handler om revisionsvirksomhederne, 
er man ikke så god til at gøre det, man selv præ-
diker om generationsskifte.”

Meldingen kommer fra Tommy Jørss, in
dehaver af virksomheden Kundekontoret, 
hvor han igennem godt ti år har bistået over 
100 revisionsvirksomheder med salgsstra
tegi og salgstræning. Hans erfaring tæller 
også rådgivning om køb og salg af revisions
virksomheder et par håndfulde gange. 

KUNDERNE 
ER DIT GULD, 
HVIS DU VIL 
SÆLGE

Revisorer er langt fra 
altid gode til at tage 
egen medicin, når de 
skal generationsskifte. 
Lige som i andre bran-
cher får man en bedre 
pris, når man udvikler 
forretningen. Og fokus 
er kunderne.

Først og fremmest skal man være helt klar 
på, hvad det er, man sælger, pointerer 
Tommy Jørss. Det er kunderne. En del revi
sionsvirksomheder ejer måske kontorbyg
ninger og inventar, men grundlæggende er 
det kunderne, som afgør virksomhedens 
værdi. Her ligger også en stor usikkerhed. 
For kommer en ny ejer eller ny partner i 
spidsen, kan det give kunderne en anledning 

 
En del revisionsvirksomheder ejer måske kontorbygninger og inventar, 
men grundlæggende er det kunderne, som afgør virksomhedens 
værdi. Her ligger også en stor usikkerhed. For kommer en ny ejer 
eller ny partner i spidsen, kan det give kunderne en anledning til at 
skifte revisor. 
 
 
Tommy Jørss 
indehaver, Kundekontoret
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til at skifte revisor. Hvis man skal salgsmodne 
sin virksomhed, er det helt afgørende at sikre, 
at kundekartoteket er fremtidssikret. Det er 
samme greb, der skal til, uanset om man ud
vikler forretningen for at drive den videre, 
 eller det sker med henblik på salg.

Rådgivning kan skabe loyalitet
Typisk er årsregnskabet den altafgørende 
opgave for de fleste kunder. Det er også her, 
revisoren besøger kunderne. Derudover 
 ringer kunden måske en gang eller to, når 
virksomheden har et spørgsmål om moms, 
afgifter eller noget regnskabsteknisk.

“At lave årsregnskab kommer i stigende grad 
til at være en hyldevare. For kundevirksom-
hederne er regnskabet noget, der skal laves, 
men det er ikke noget, som opleves som værdi-
skabende, og det er ikke her, man som revisor 
sikrer kundeloyaliteten. Kunderne skal have 
større opmærksomhed. Giv dem et servicekald 
hver anden eller tredje måned og inviter dem 
til fyraftensmøder om relevante emner. Når du 
giver kunderne et kald, kan du bruge et tjek-
skema til at tale relevante emner igennem. 
Måske rammer du ind i et aktuelt problem hos 
kunden. Det kan være alt fra, hvordan man 
får minimeret svind til personalegoder eller 

 virksomhedens aftale med banken. Rammer 
du ind med rådgivning om en aktuel problem-
stilling, som en virksomhedsleder står midt i, så 
vil kunden virkelig opleve, at du tilfører værdi,” 
siger Tommy Jørss.

Kan man udvikle kunderne, får man langt 
flere rådgivningsydelser, og det vil gøre 
kunde massen langt mere attraktiv, hvis 
man skal afhænde sin forretning. Men lige 
som et hus skal have en tilstandsrapport, 
skal man også kunne dokumentere det.

“Hvis du har overblik over dine kunder, kan 
du vise, hvordan de fordeler sig efter brancher, 
og hvilken omsætning I har, og hvor stor en del 
rådgivningen fylder. Det vil alt andet lige være 
et stærkt argument til at forhandle prisen op,” 
siger Tommy Jørss.

Tavshed ved frokostbordet er ikke god reklame
Og så har alt fra kontorets indretning til 
stemningen blandt medarbejderne også 
betydning. 

“Jeg har været i virksomheder, hvor inventaret 
tydeligt var købt engang i 70’erne, og jeg har 
set masser af partnerkontorer, hvor der lå bun-
ker og mapper spredt over det meste af gulvet. 

Når man så samtidig havde ordentlighed som 
en værdi, man brystede sig med på en hjemme-
side og i sine materialer, så studser de fleste 
nok. Jeg havde en anden sag, hvor jeg skulle 
hjælpe med et salg. Der tog jeg ud og var til 
stede i virksomheden i nogle dage. Ved frokost-
bordet blev der nærmest ikke mælet et ord. Så 
er det lidt svært ikke at spekulere på, hvordan 
man tager imod kunder i samme virksomhed,” 
siger Tommy Jørss.

Asymmetri i forhandlingssituationen
En anden problemstilling, han ofte støder 
ind i, er den asymmetri, der kan være i en 
forhandlingssituation.

“Hvis du vil sælge din forretning til en større 
aktør, er der stor sandsynlighed for, at du skal 
forhandle med nogen, som har erfaring fra 
tilsvarende handler, mens du selv ikke har 
 erfaringen. Mit råd er, at du altid skal invitere 
flere potentielle købere til en dialog,” siger 
Tommy Jørss.

Udadvendte er mere forretningsorienterede
Han advarer kraftigt imod en ofte brugt 
 model, hvor betalingen opgøres som en 
procentdel af omsætningen de kommende 
tre år. I den type aftale bærer sælger 
en betydelig økonomisk risiko og har 
fraskrevet sig al indflydelse. Opfordringen 
til at udvikle forretningen gælder også, når 
generationsskiftet sker som en glidende 
overgang, hvor en ung ansat løbende 
overtager ejerskabet.

“Her er problemet ofte økonomien, men der 
kan absolut være gode løsninger. Det ændrer 
blot ikke på, at forretningen skal udvikles. 
Det er et grundvilkår for revisionsbranchen, 
at der sker forandringer. Det er ret naturligt, 
at revisionsbranchen nok har en overvægt af 
detaljeorienterede og lidt introverte personer. 
Det kan være fint nok til nogle arbejdsopgaver. 
Men når du skal drive virksomhed og udvikle 
kunderelationer, skal du være udadvendt og 
have fokus på forretningsudvikling. Her ople-
ver jeg, at der allerede er sket et mentalitets-
skifte blandt mange af de unge i branchen. 
Det er  positivt,” siger Tommy Jørss.  •

 
At lave årsregnskab kommer i stigende grad til at være en hyldevare. 
For kundevirksomhederne er regnskabet noget, der skal laves, men 
det er ikke noget, som opleves som værdiskabende, og det er ikke her, 
man som revisor sikrer kundeloyaliteten. Kunderne skal have større 
opmærksomhed. Giv dem et servicekald hver anden eller tredje måned 
og inviter dem til fyraftensmøder om relevante emner. Når du giver 
kunderne et kald, kan du bruge et tjekskema til at tale relevante emner 
igennem. Måske rammer du ind i et aktuelt problem hos kunden.
 
 
Tommy Jørss 
indehaver, Kundekontoret

Lisbeth Frederiksen er fagkonsulent hos FSR – danske revisorer 
og har mange års erfaring med finansiel rapportering. Lisbeth har 
fokus på bæredygtighedsrapporteringens betydning for oplysninger 
om virksomhedens værdiskabelse.
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Tekst/ Lisbeth Frederiksen, 
fagkonsulent, FSR – danske revisorer

Det længe ventede udkast til ændringer for 
den ikkefinansielle rapportering blev præ
senteret af EUKommissionen den 21. april 
2021. Direktivforslaget (Corporate Sustai
nable Reporting Directive – CSRD) ændrer i 
betydelig grad de krav til CSRredegørelsen, 
der blev indført med det ikkefinansielle 
rapporteringsdirektiv (NFRD), hvilket i 
dansk ret er implementeret i årsregnskabs
lovens § 99 a.

Ændringerne ventes at træde i kraft for virk
somheder i regnskabsklasse Cstor og D for 
regnskabsåret 2023; dog skal børsnoterede 
SMV’er senest anvende ændringerne for regn
skabsåret 2026. Kommissionen skal nu for
handle den endelige tekst med EUparlamen
tet og medlemsstaterne i EUrådet. Herefter 
skal direktivet indarbejdes i dansk lov. Vi ved 
endnu ikke, om det kommer til at foregå som 
en ændring af årsregnskabsloven, eller om 
det kommer til at ske i en selvstændig lov. 

CSR-redegørelsen bliver til bæredygtighedsrapportering, følg-eller-forklar princippet 
udgår, indholdet udvides, EU-standarder skal ensrette oplysninger og format,  
og en revisorerklæring skal øge tilliden til oplysningerne. EU-Kommissionen er klar 
med et udkast til et nyt direktiv om bæredygtighedsrapportering.

EUKommissionen foreslår 
væsentlige ændringer til § 99 a

BAGGRUND FOR ÆNDRINGEN
Det har vist sig, at kravene til CSRredegø
relsen ikke har været tilstrækkelige. Rap
porteringen mangler ofte de oplysninger, 
som investorer, banker og andre interessen
ter finder vigtige for eksempelvis at kunne 
træffe beslutninger om køb, investeringer 
eller udlån. Desuden er oplysningerne svære 
at sammenligne på tværs, og der er mang
lende tillid til pålidelighed og relevans. 

Bæredygtighedsrapporteringen skal altså 
være med til at skubbe til den grønne om
stilling i EU ved at bidrage til at opfylde 
EUKommissionens store signaturprojekt: 
The European Green Deal (EGD). Vækst
strategi skal forbedre trivsel og sundhed for 
EUborgerne, gøre EU klimaneutral i 2050 
og bevare og forbedre EU’s naturressourcer 
og biodiversitet. En del af EGD indebærer 
derfor, at virksomheders bæredygtigheds
rapportering skal give forretningsforbindel
ser, investorer og långivere de oplysninger, 
der er nødvendige for at foretage bæredyg
tige beslutninger i henhold til EU’s takso
nomi, og i øvrigt give eksempelvis banker, 
institutionelle investorer og  pensionskasser 

mulighed for at opfylde deres egne 
oplysningsforpligtelser.

NU HEDDER DET 
BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT
Kravene til en bæredygtighedsrapport er 
grundlæggende de samme som en CSR 
rapport, men alligevel forskellige. Virksom
hederne skal ikke lave deres rapportering 
helt om – den skal bare blive bedre og frem
for alt langt mere systematisk. Før hed det 
en CSRrapport; siden begyndte nogle at 
kalde det for en ESGrapport. Nu taler alle 
om en bæredygtighedsrapport. Hvad går 
det egentlig ud på?

Der kan ligge en del i begrebet bæredygtig
hed, og det er netop forklaringen på, hvor
for det introduceres. Det nye navn afspejler 
bedre hensigten med CSRrapporteringen, 
som beskrevet i den indledende tekst til 
 årsregnskabslovens § 99 a:

“Oplysningerne skal sikre forståelsen af virk-
somhedens udvikling, resultat og situation 
og virksomhedens aktivitets påvirkning af 
 forholdene i 2. pkt. ”
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EUKommissionen foreslår væsentlige ændringer til § 99 a

1 Corporate Sustainability Reporting Directive med forbehold for endelig oversættelse
2 Klimapåvirkninger er en dansk tilføjelse, men er med under miljø i direktivet

Forholdene, der henvises til i loven, er: Miljø
forhold, herunder virksomhedens arbejde 
med at reducere klimapåvirkninger, sociale 
forhold og personaleforhold, respekt for 
menneskerettigheder og bekæmpelse af kor
ruption og bestikkelse. Det vil sige fire for
hold eller fem, hvis klima og miljø opdeles. 

Hensigten med § 99 a er altså, at de omfat
tede regnskabsklasser skal redegøre for de 
fire forholds påvirkning på virksomhedens 
udvikling, resultat og situation samt på den 
anden side, hvordan de fire forhold påvir
kes af virksomhedens udvikling, resultat 
og  situation. Dette kaldes for “double ma-
teriality” – dobbelt væsentlighed. Kigger vi 
på klimaområdet, så skal virksomheden 
altså både forholde sig til, hvordan den på
virker klimaet (eksempelvis i form af CO2 
udledninger), og hvordan klimaudviklingen 
 påvirker virksomheden.

Med den sidste sætning tænkes for ek
sempel på, at flere virksomheder udsættes 
for risici for økonomiske konsekvenser af 

 klimaændringer, eksempelvis risici for over
svømmelser, skovbrande, ændret forbruger
adfærd og krav om grøn omstilling.

Når CSRD taler om bæredygtighed, er der 
altså en reference til både negative og po
sitive påvirkninger. Der ønskes også oplys
ninger om virksomhedens muligheder og 
fordele i relation til bæredygtighedsforhol
dene. Begrebet bæredygtighed fører måske 
også i højere grad tankerne over på det tids
mæssige perspektiv. Er virksomheden bære
dygtig på kort, mellemlangt og langt sigt? 
Desuden indebærer bæredygtighed en langt 
mere aktiv handling end blot at optræde 
 ansvarligt. Handlinger kræver målsætninger, 
målbare indikatorer og opfølgning på re
sultater og har ikke mindst en tæt sammen
hæng med den finansielle performance.

Ifølge Kommissionen skal beskrivelsen 
indeholde både fremadskuende og bag
udskuende oplysninger, kvantitative og 
kvalitative oplysninger og oplysninger om 
virksomhedens egen drift, produkter og 

tjenesteydelser samt, hvor det er hensigts
mæssigt, om forretningsforbindelser og 
 leverandørkæde. Kommissionen fastholder 
altså en del af de nuværende oplysningskrav, 
men føjer noget til for at præcisere, hvad 
der forventes af en rapportering om de fire 
bæredygtighedsforhold.

Et andet væsentligt formål med forslaget er 
at skabe en større ensretning i indhold og 
format. Her foreslår Kommissionen, at der 
skal udvikles EUrapporteringsstandarder, 
som virksomhederne skal følge. Det medfø
rer, at regnskabsbrugerne kan sammenligne 
virksomhedernes rapportering. 

Det ventes, at eksisterende internationale 
standarder vil danne grundlag, men der 
vil også blive udviklet nye standarder, som 
blandt andet er baseret på eksisterende 
best practice. 

I figur 1 finder du et overblik over de fore
slåede ændringer, som kan påvirke årsregn
skabslovens § 99 a.

Figur 1: Oversigt over foreslåede ændringer til § 99 a

ÆNDRING ÅRL § 99 A CSRD (UDKAST) 1

Benævnelse “CSR-redegørelse” “Bæredygtighedsrapportering”

Anvendelsesom-
råde

Store unoterede virksomheder (klasse C-stor)
Børsnoterede virksomheder (klasse D)
Statslige aktieselskaber (klasse D)

Alle store virksomheder fra 2023 (børsnoterede og unoterede)
Børsnoterede SMV’er fra 2026 (mikrovirksomheder undtaget)

Emneområder De fire forhold: 
–  Miljøforhold, herunder klimapåvirkninger 2

–  Sociale og personaleforhold
–  Respekt for menneskerettigheder
–  Bekæmpelse af korruption og bestikkelse

Ingen ændring.
De fire forhold kaldes nu “bæredygtighedsforhold”

ÆNDRING ÅRL § 99 A CSRD (UDKAST) 1

Forretningen Kort beskrivelse af forretningsmodellen Kort beskrivelse af forretningsmodel og strategi, herunder:
–  Modstandsdygtighed mod risici i relation til de fire forhold
–  Muligheder i relation til de fire forhold
–  Planer til sikring af, at forretningsmodel og strategi er foreneligemed EU’s 

omstilling til en bæredygtig økonomi og med enbegrænsning af global 
 opvarmning til 1,5 °C i henhold til Parisaftalen

–  Hvordan forretningsmodel og strategi tager hensyn til densinteressenters 
tarv og påvirkninger af de fire forhold

–  Hvordan strategien har været gennemført

Perspektiv Oplysninger skal sikre forståelsen af virksomhedens-
udvikling, resultat og situation, og virksomhedens 
aktivitetspåvirkning på omverdenen.

Oplysninger skal sikre forståelse af virksomhedens påvirkning påbæredygtigheds-
forhold, og hvilken indflydelse disse har forvirksomhedens udvikling, indtjening 
og situation.

Væsentlige risici Følgende skal oplyses:
–  De væsentligste risici i relation til virksom hedens 

forretningsaktiviteter og hvor relevant og 
 proportionalt irelation til forretningsforbindelser, 
produkter eller ydelsersom indebærer en særlig 
risiko for negative påvirkningeraf de fire forhold.

–  Hvordan virksomheden håndterer de 
pågældende risici.

Følgende skal oplyses:
–  De primære faktiske og potentielle negative påvirkningerforbundet med 

virksomhedens værdikæde , herundervirksomhedens egen drift, produkter, 
ydelser,forretningsforbindelser og leverandørkæde.

–  Evt. foranstaltninger for at forhindre, afbøde eller udbedresådanne negative 
påvirkninger og resultatet af disse.

–  De primære risici mod virksomheden selv i relation til de fireforhold, herunder 
de primære afhængigheder af disse,herunder hvordan virksomheden styrer 
sådanne risici.

Mål Ingen krav Beskrivelse af de mål, virksomheden har sat i relation til de fireforhold og de 
opnåede resultater.

Ledelsens rolle Ingen krav Ledelsens rolle i relation til de fire bæredygtighedsforhold.

Processen for 
rapporteringen

Ingen krav Virksomheden skal redegøre for den udførte proces med atidentificere de 
 oplysninger, som bæredygtighedsrapporteringenskal indeholde, og denne 
 proces skal tage hensyn til det korte, mellemlange og lange sigte.

“Følg eller forklar” Indholdet af politikker skal oplyses. Hvis ingen 
 politik for et forhold, skal dette begrundes.

Virksomhedens politikker om bæredygtighedsforhold skal beskrives.

Om arbejdet For hvert forhold skal oplyses:
–  Evt. processer for nødvendig omhu 

(“due diligence”)
–  Hvordan politikken omsættes til handling 2

–  Opnåede resultater
–  Forventninger til arbejdet fremover 2

Processer for nødvendigt omhu.

Indikatorer Ikke finansielle nøgleresultatindikatorer skal oplyses, 
når relevant.

Ingen (væsentlig) ændring.

Figur 1: Oversigt over foreslåede ændringer til § 99 a, fortsat

1 Corporate Sustainability Reporting Directive med forbehold for endelig oversættelse
2 Dansk tilføjelse
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Figur 2: Oversigt over foreslåede ændringer til reguleringen om revision
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Figur 1: Oversigt over foreslåede ændringer til § 99 a, fortsat

ÆNDRING ÅRL § 99 A CSRD (UDKAST) 1

Ikke fysiske 
ressourcer

Ingen krav. Ikke fysiske ressourcer (“intangibles”) skal oplyses,
–  Intellektuel kapital 
–  Human kapital 
–  Social og relationsmæssig kapital.

Sammenhæng 
med det finansielle

Referencer og yderligere forklaring til beløb i den 
finansielle del af regnskabet hvor det er relevant.

Beløb i ledelsesberetningen er tilføjet.

Følsomme 
oplysninger

Kan udelades i særlige tilfælde. Ingen ændring.

Dimensioner Ingen udtalte krav herom. Beskrivelsen skal dimensioneres med:
– Fremad skuende og bagud skuende oplysninger 
–  Kvalitative og kvantitative oplysninger 
–  Oplysninger om virksomhedens værdikæde, herunder hvor det er hensigts-

mæssigt dens egen drift, produkter og ydelser, forretningsforbindelser og 
leverandørkæde.

Standarder CSR redegørelsen kan udarbejdes efter interna-
tionale retningslinjer eller standarder.

Rapportering efter EU standarder udstedt af Kommissionen. SMV’er kan vælge 
at rapportere efter standarder tilpasset proportionalt efter deres størrelse. 
Standarderne skal hvor det er relevant angive format for rapporten. 
Første standard skal udstedes 31. oktober 2022.

Særskilte rapporter Redegørelsen kan gives i en supplerende beretning 
eller offentliggøres på virksomhedens hjemmeside.

Bæredygtighedsrapporten skal indgå i ledelsesberetningen.

Undtagelse for 
dattervirksomheder

Dattervirksomheder er undtaget, hvis en modervirk-
somhed opfylder alle kravene i § 99 a for koncernen.

Ingen ændring.

REGULERING I FORHOLD TIL REVISION
Alt dette foreslår EUKommissionen bliver 
tydeligere i det nye rapporteringsdirektiv 
CSRD, der skal indarbejdes i dansk ret. En 
del er genkendeligt. For eksempel er der 
ingen ændring i de fire forhold, som virk
somheden skal rapportere om. Blot omtales 
forholdene nu som bæredygtighedsforhold. 
Hertil foreslås, at virksomheden skal give 
oplysninger om sine ikkefysiske ressourcer 
(“intangibles”). Det uddybes ikke nærmere, 
hvad der ligger heri andet end, at det hand
ler om intellektuel kapital, human kapital 
og social og relationsmæssig kapital. 

Der skal fortsat gives en kort  beskrivelse 
af forretningsmodellen, men beskrivelsen 
skal nu også omfatte virksomhedens stra
tegi og planer i relation til bæredygtigheds
forholdene.

I Danmark har flere virksomheder været 
 omfattet af kravet om en CSRredegørelse i 
årsrapporten, end direktivet (NFRD) angiver. 
Nu foreslås et anvendelsesområde i det nye 
direktiv (CSRD) stort set som i  Danmark. Der 
vil fortsat være mulighed for at henvise til en 
overliggende modervirksomheds bæredyg
tighedsrapportering for koncernen, men kun 

hvis denne fuldt ud følger CSRD. Kravene til 
børsnoterede SMV’er skal være mere lempe
lige end til store virksomheder. Hvorvidt det 
også vil gælde i Danmark, kan vi ikke sige 
 noget om på nuværende tidspunkt.

KRAV OM REVISORERKLÆRING PÅ 
BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERINGEN
Kommissionen har et ønske om på sigt, 
at information om bæredygtighed rap
porteres på lige fod med den finansielle 
rapportering. Det betyder, at der også stil
les krav om erklæring fra en revisor på 
bæredygtighedsrapporteringen.

I forslaget er der til at begynde med tale om 
en erklæring med begrænset sikkerhed, men 
på sigt skal der være samme grad af sikker
hed for oplysningerne som i den finansielle 
rapportering; det vil sige med høj grad af 
sikkerhed.

Overgangen fra begrænset til høj grad af sik
kerhed begrundes med fravær af en standard 
for erklæringer, der passer til bæredygtig
hedsrapportering, samt at der skal opbygges 
kapacitet og kompetencer blandt revisorerne. 

I oversigten i figur 2 har vi beskrevet de 
foreslåede ændringer til reguleringen om 
revision.

DE FORESLÅEDE ÆNDRINGER I 
HOVEDTRÆK
Udkastet er meget omfattende, hvor de 
 væsentligste elementer er:
 ∙ En revisor skal erklære sig om indholdet 

af bæredygtighedsrapporteringen, i første 
omgang med begrænset sikkerhed, men 
på sigt med høj grad af sikkerhed.

 ∙ Bæredygtighedsrapporteringen skal 
 udgøre en del af ledelsesberetningen. 
 Særskilt rapportering eksempelvis i form 
af en supplerende beretning i årsrappor
ten ser ikke ud til at være muligt.

 ∙ EUstandarderne skal udvikles af et nyt 
organ i regi af EFRAG, der allerede nu 
 rådgiver Kommissionen vedrørende de 
 internationale regnskabsstandarder (IFRS). 
Standarderne skal efter nærmere retnings
linjer i direktivet udstedes af Kommissio
nen som delegerede retsakter. Det vil sige 
en reguleringsform, som vi forventer får 
direkte virkning i EUmedlemslandene.

 ∙ Rapporteringen skal aflægges i henhold 
til disse EUstandarder, hvilket betyder, at 
oplysningskravene ikke kan opfyldes ved 
en rapport efter internationale standarder 
eller retningslinjer, eksempelvis en COP, 
PRI eller GRIrapport.

 ∙ EU’s standarder skal sigte efter at ind
arbejde de væsentligste elementer af de 

ÆNDRING CSRD (UDKAST) 1

Krav om påtegning Erklæring med begrænset sikkerhed skal afgives om: 
–  Overholdelse af oplysningskrav, herunder krav i EU standarder udstedt 

af Kommissionen 
–  Virksomhedens proces med at identificere oplysninger til rapporten 
–  Overholdelse af kravene til op markering af oplysningerne til digital rapportering 
–  Overholdelse af oplysningskravene i EU taksonomiens artikel 8.

Udbydere af 
erklæringsydelser

Medlemsstater kan autorisere andre uafhængige udbydere til at afgive erklæring 
på bæredygtighedsrapporteringen. 
–  skal i så fald offentliggøres sammen med årsrapporten. 

Medlemsstaterne skal sikre sig, at kravene til at afgive erklæringen er konsistente.

Revisions-
påtegningen

Resultatet af arbejdet med erklæringen skal fremlægges i revisionspåtegningen.

Revisionsstandard Kommissionen får mandat til at udvikle en europæisk revisionsstandard, som 
skal give mulighed for overgang til en erklæring med høj sikkerhed. Indtil da skal 
medlemsstaterne angive standarder for erklæringen.

Tidsramme for 
evaluering af 
erklæringskrav

Kommissionen skal senest den 1. januar 2026 rapportere til EU parlamentet 
om udnyttelse af optionen til udvikling af europæiske revisionsstandarder for 
bæredygtighedsrapportering. 

Erklæring om høj sikkerhed kan da blive et krav.

 globale standarder, som er under ud
vikling af Task Force on Climaterelated 
 Financial Disclosures (TCFD), GRI, SASB, 
IIRC, CDSB og CDP, altså det arbejde som 
IFRS Foundation forventes at basere deres 
nye globale standarder på.

 ∙ EUstandarderne skal også opfylde egne 
ambitioner og afstemmes med den 
 øvrige EUregulering, såsom Taxonomy 
 Regulation og Sustainable Finance 
Disclosure Regulation.

 ∙ Ud over miljømæssige og sociale forhold 
skal bæredygtighedsrapporteringen i  højere 
grad omfatte styringsmæssige forhold. 
Det betyder, at G’et i ESG kommer til at 
fylde mere end i årsregnskabslovens § 99 a.

 ∙ Følgellerforklar princippet udgår, det vil 
sige ingen fritagelse for oplysningskrav.

 ∙ Der skal oplyses om de immaterielle 
 ressourcer (intangibles), der bidrager til 
virksomhedens værdiskabelse.

 ∙ De børsnoterede SMV’er får mulighed for 
at rapportere efter en særskilt og mere 
simpel standard. 

 ∙ Bæredygtighedsrapporteringen skal 
 digitaliseres ved krav om et XHTML 
format efter ESEFreguleringen. 
Alle  oplysninger skal opmærkes efter et 
 kategoriseringssystem. Planen er, at alle 
oplysninger skal indgå i en europæisk 
database, der benævnes ESAP (European 
Single  Access Point).  •

1 Corporate Sustainability Reporting Directive med forbehold for endelig oversættelse
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Med et nyt bindende svar fra Skatterådet tages  
der stilling til den momsmæssige behandling af  

store grundarealer, der er bebygget i et begrænset 
omfang. Skatterådet bekræfter, at salg af fuldt 

funktionsdygtige bygninger på et usædvanligt stort 
jordtilliggende kan sælges momsfrit.

Camilla Løth er uddannet cand.merc.(jur.) og ansat 
som moms og afgiftsrådgiver hos Beierholm. 
 Camilla Løth rådgiver generelt inden for momsretten 
med primært fokus på fast ejendom og ehandel.
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EUKommissionen foreslår væsentlige ændringer til § 99 a

MOMS PÅ FAST 
EJENDOM  

– GRUNDENS 
STØRRELSE ER UDEN 

MOMSMÆSSIG 
BETYDNING1 Corporate Sustainability Reporting Directive med forbehold for endelig oversættelse

Figur 2: Oversigt over foreslåede ændringer til reguleringen om revision, fortsat

ÆNDRING CSRD (UDKAST) 1

Krav til revisor/
revisionsfirma

Man skal være bemyndiget til at afgive erklæringen.
Den ledende revisionspartner skal aktivt involveres i udførelse af arbejdet og skal 
afse tilstrækkelig tid og ressourcer hertil. 
Honoraret for en erklæring på bæredygtighedsrapportering skal registreres. 
Revisionsfilen skal indeholde oplysninger om erklæringen.

Regler om ikke 
revisionsydelser 
og honorarer

Samme forbud mod udførelse af ikke revisionsydelser ved erklæring på bæredyg-
tighedsrapportering, dvs. der må ikke udføres konsulentydelser til udarbejdelse af 
rapporten, når der afgives erklæring, ligesom ved lovpligtig revision. 

Honorar for erklæring på bæredygtighedsrapporteringen skal indberettes som 
honorar fra ikke revisionsydelser (andre end de forbudte), der afkræves i henhold 
til EU eller national lovgivning, med specifikation af beløbet.

Uddannelse og 
efteruddannelse

En person kan kun afgive erklæring på bæredygtighedsrapportering, når den 
uddannelse og træning, som kræves for at kunne udføre den lovpligtige revision, 
er gennemført. 

Følgende tilføjes bl.a. som viden/fag, der skal eksamineres i: 
–  Krav til udarbejdelse af bæredygtighedsrapportering (for enkelt virksomhed 

og en koncern) 
–  Standarder til rapportering 
–  Standarder til erklæringer 
–  Bæredygtighedsanalyser 
–  Due diligence processer for bæredygtighedsforhold. 

Revisorer, der er uddannet før 1. januar 2023 skal efteruddannes for at få den 
nødvendige viden om bæredygtighedsrapportering og erklæring herom.

Etik, uafhængighed 
mv.

Samme krav ved denne erklæring som for den lovpligtige revision.

Kvalitetskrav og 
sanktioner

Der skal foretages kvalitetskontrol med revisorer, der afgiver erklæring på bære-
dygtighedsrapportering. Personer, der udfører denne kontrol skal have passende 
uddannelse og erfaring hertil. Der skal gælde samme regler for undersøgelser og 
sanktioner som for den lovpligtige revision. Reglerne for bemyndigelser og frata-
gelse heraf skal også være de samme.

Revisions-
komiteers rolle

Virksomheders revisionskomite skal udføre de samme opgaver for erklæringen på 
bæredygtighedsrapporteringen som for den lovpligtige revision. Derudover skal 
revisionskomiteen monitorere den digitale rapporteringsproces og processen med 
at identificere de oplysninger, som bæredygtighedsrapporteringen skal indeholde.
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ARTIKEL 
Moms på fast ejendom

 
Tekst/ Camilla Løth,  
Beierholm

 
PRAKSIS OM MOMS PÅ FAST EJENDOM
Momspligten på fast ejendom har længe 
været genstand for diskussion og har givet 
anledning til flere bindende svar. Der har i 
en årrække været en tendens til, at Skatte
styrelsen omkvalificerede momsfritagne salg 
af gamle bygninger til momspligtige bygge
grunde, hvis de gamle bygninger blev solgt 
med henblik på nedrivning. Skattestyrelsens 
praksis blev ændret som en konsekvens af 
EUDomstolens afgørelse i sag C71/18 KPC 
Herning og ved Skattestyrelsens efterføl
gende styresignal om ændret praksis på salg 
af grunde med bygninger bestemt til nedriv
ning. Herefter er nu også gamle bygninger 
omfattet af momsfritagelsen uanset købers 
hensigt om nedrivning. Momsfritagelsen 
forudsætter dog, efter Skattestyrelsens op
fattelse, at bygningerne er fuldt funktions
dygtige på overdragelsestidspunktet.

Skatterådet har ved et nyt bindende svar 
taget stilling til den momsmæssige behand
ling ved konkrete salg af fuldt funktions
dygtige bygninger med et usædvanligt stort 
jordtilliggende. Det bindende svar synes at 
være udtryk for en lempelse af praksis, da 
Skattestyrelsen bekræfter, at salg af funkti
onsdygtige bygninger med et usædvanligt 
stort jordtilliggende, kan sælges momsfrit. 
Efter hidtidig praksis har Skattestyrelsen an
set salg af bygninger, hvor den eksisterende 
byggemasse udgjorde et meget begrænset 
omfang i forhold til byggemulighederne, 
for at være momspligtigt.

Det bør med det nye bindende svar kunne 
konkluderes, at forholdet på størrelsen på 
en grund i forhold til bygningernes størrelse 
ikke længere er af afgørende betydning for 
momsfritagelsen – det afgørende er, hvor
vidt et usædvanligt stort jordtilliggende er 

bebygget med fuldt funktionsdygtige “tradi
tionelle bygninger”. 

Når vi taler om størrelsen på en grund, er 
der efter praksis tale om ét matrikelnum
mer. Hvis et areal strækker sig over flere 
matrikelnumre, anses et salg af dette areal 
som flere salg – altså ét individuelt salg per 
matrikelnummer. 

DET NYE BINDENDE SVAR 
I det bindende svar, som nævnt ovenfor, be
kræfter Skatterådet, at spørger kan sælge to 
ejendomme på hvert sit matrikelnummer 
momsfrit, da der på begge ejendomme er 
bygninger, som må anses for fuldt funkti
onsdygtige, da de anvendes som bygninger 
i perioden op til salgstidspunktet, og at der 
i øvrigt er tale om fuldt anvendelige og godt 
vedligeholdte bygninger. 

Den ene ejendom består af et areal på cirka 
13.000 m2, hvorpå der ligger to bygninger 
– et klubhus på cirka 100 m2 og et  udhus på 
cirka 40 m2. 

Den anden ejendom består af et areal på 
cirka 700 m2, hvorpå der ligger et parcelhus 
på cirka 130 m2. 

Bygningerne på de to arealer skal rives ned 
med henblik på at opføre 110 boliger, som 
efter lokalplanen skal være etageboliger 
og rækkehuse. 

Vedrørende den første ejendom fastslår 
Skatterådet, at der overdrages, hvad der må 
anses som et usædvanligt stort jordtillig
gende, i forhold til hvad der normalt ses. 
Det skyldes, at grunden udgør 13.000 m2, 
mens den samlede bygningsmasse alene 
 udgør 140 m2.

Før det nye bindende svar ville ejendom
men sandsynligvis efter praksis skulle an
ses som ubebygget og dermed en moms
pligtig byggegrund, da en så begrænset 

bygning set i  forhold til grundens størrelse 
ikke ville kunne opfylde kravene til den 
fremtidige anvendelse. Skatterådets  praksis 
har således været, at var der tale om eksi
sterede bygninger, der kun optog en lille 
andel af grundens samlede areal, ville det 
have  været anset som et momspligtigt salg 
af en byggegrund.

Med det nye bindende svar bør det således 
kunne udledes, at hvis matriklen er bebyg
get, så er det gældende for hele matriklen, 
selvom der er tale om et usædvanligt stort 
jordtilliggende, hvor bygningen alene udgør 
et begrænset areal set i forhold til grundens 
samlede areal. 

KRAV OM FULD FUNKTIONSDYGTIGHED 
– MED ET TILLÆG OM “TRADITIONEL”
Det bindende svar kan umiddelbart læses 
således, at Skatterådet efter KPCsagen har 
lempet sin hidtidige praksis for salg af store 
jordtilliggender med en begrænset byg
ningsmasse. Førhen så man umiddelbart 
bort fra en bygning beliggende på et stort 
grundareal, da det var formodningen, at 
en bygning, som ikke udnyttede grundens 
fulde “potentiale” og hermed den fremtidige 
anvendelse, med stor sandsynlighed ville 
blive nedrevet og derfor skulle anses som en 
levering af en momspligtig byggegrund. 

Det er nu efter Skatterådets bindende svar 
ikke længere tilfældet, så længe der er tale 
om fuldt funktionsdygtige “traditionelle 
bygninger”, som Skatterådet i det bindende 
svar definerer som eksempelvis en bolig 
 eller en erhvervsejendom. 

Som en konsekvens af Skatterådets bin
dende svar bør salg af en usædvanligt stor 
grund, hvor kun en mindre del er bebyg
get, anses som momsfrit salg af en bygning 
med tilhørende jord uden skelen til den 
fremtidige anvendelse. Vi udleder således 
af det bindende svar, at det afgørende er, at 
så længe grunden er bebygget – om end i 

et meget begrænset omfang set i forhold til 
grundens størrelse – og der er tale om fuldt 
funktionsdygtige “traditionelle bygninger”, 
så vil salget kunne ske momsfrit.

Omvendt forholder det sig umiddelbart 
 anderledes for grunde, der er bebygget med 
andet end ”traditionelle bygninger”, det vil 
sige bebygget med mindre bygninger som 
eksempelvis skure, udhuse, garager med 
videre. Vi erfarer, at Skattestyrelsen er af 
den opfattelse, at i sådanne tilfælde vil der 
fortsat være tale om en momspligtig bygge
grund, uanset at der er tale om en grund, 
der er bebygget med en mindre bygning.

PRAKSIS FREMADRETTET
Praksis fremadrettet kan blive svær at navi
gere i – foruden kravet om fuld funktions
dygtighed – vil der pludselig også skulle 
tages stilling til, om der sælges en ejendom, 
der er bebygget med traditionelle byg
ninger, eller om der sælges en ejendom, 
der er  bebygget med mindre bygninger. 
Det kan have stor betydning for den moms
mæssige behandling, da det ud fra Skatte
rådets  bindende svar kan blive afgørende 
for, om salget anses som en momsfritaget 
gammel bygning eller som en momspligtig 
byggegrund.

Det er uvist, hvordan Skattestyrelsens prak
sis fremadrettet vil definere, hvad der falder 
under betegnelsen “traditionelle bygninger”, 
og i det hele taget hvor meget der skal til, for 
at Skattestyrelsen anerkender, at en ejen
dom er bebygget, herunder hvordan Skatte
styrelsen fortolker styresignalet i forhold til 
kravet om fuld funktionsdygtighed. 

Som nævnt ovenfor definerer Skatterådet 
“traditionelle bygninger” som en bolig eller 
en erhvervsejendom. Her er det så spørgs
målet, hvorvidt dette skal forstås som, at 
alle andre bygninger, der ikke reelt anven
des til “brug” i alle tilfælde, vil blive afskåret 
fra momsfritagelsen. 

Ligeledes kan der rejses tvivl om, hvorvidt 
Skattestyrelsen kan se bort fra det faktum, 
at en grund er bebygget, om end det er med 
mindre bygninger i form af skure, udhuse 
garager med videre. Her bør det blive taget 
i betragtning, at en byggegrund i dansk ret 
er defineret som et ubebygget grundareal, 
og at der derfor ud fra en ren ordlydsfor
tolkning ville kunne argumenteres for, at 
så længe en ejendom er bebygget, så vil det 
ikke være muligt for Skattestyrelsen at om
kvalificere salget til at være en momsplig
tig byggegrund – uanset om der er tale om 
et stort jordtilliggende med en begrænset 
byggemasse. 

Afslutningsvist vil vi gerne tilkendegive, at 
vi anser det bindende svar som kærkom
ment, idet Skattestyrelsen fremadrettet ikke 
længere bør kunne kvalificere store jordtil
liggender med en begrænset byggemasse 
som værende momspligtige byggegrunde. 
Dog giver det bindende svar efter vores op
fattelse flere spørgsmål end svar. Grænserne 
for, hvornår Skattestyrelsen anser et salg af 
en ejendom med tilhørende bygninger for 
henholdsvis momspligtigt og momsfritaget, 
er ved ovenstående gennemgang således 
fortsat en gråzone. 

Det er således vores forventning, at der 
vil komme en række anmodninger om 
bindende svar for at få klarlagt momsen i 
konkrete situationer, idet der typisk er tale 
om særdeles høje momsbeløb og dermed 
høj  risiko.  •
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Tekst/ Torben Buur, 
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INTRO
Som en del af ansættelsesvilkårene og som 
motivation og fastholdelse af medarbejdere 
kan en virksomhed lade medarbejderne 
blive medejere af virksomheden. Når virk
somheden drives i selskabsform (aktie eller 
anpartsselskab), etableres medejerskabet 
ved, at medarbejderen erhverver aktier/ 
anparter i selskabet. I det følgende anvendes 
udtrykkene “medarbejderaktier” og “aktier” 
for såvel aktier som anparter.

En medarbejderaktieordning kan etableres 
enten (i) ved tildeling af eksisterende aktier 
ved overdragelse til medarbejderen, ved at 
medarbejderen nytegner disse aktier ved 
en kapitalforhøjelse, eller (ii) ved tildeling 
af fremtidig mulighed for erhvervelse af 
aktier i form af enten en option, det vil sige 
en  køberet til på et senere tidspunkt at købe 
eksisterende aktier eller en warrant, det vil 
sige en tegningsret til på et senere tidspunkt 
at tegne nye aktier. 

Denne artikel redegør for de skattemæssige 
forhold ved (i) tildeling af eksisterende aktier 

til medarbejdere. Den skattemæssige behand
ling af tildeling af eksisterende medarbejder
aktier findes i ligningslovens § 16, jævnfør 
statsskattelovens § 4 og i ligningslovens § 7 P. 

FREMSKAFFELSE AF AKTIERNE
Et praktisk forekommende spørgsmål ved 
etablering af medarbejderaktieordning er, 
hvorledes aktierne fremskaffes af selskabet. 
Hvis ordningen etableres ved nytegning af 
aktierne, giver det sig selv, at aktierne frem
skaffes til medarbejderen ved selve aktie
tegningen. Hvis ordningen i stedet ønskes 
etableret ved overdragelse af aktier til med
arbejderen, kan dette for eksempel ske ved, 
at det er majoritetsejerens holdingselskab, 
som overdrager en del af sine aktier til med
arbejderen direkte eller til det udstedende 
selskab, som derefter overdrager aktierne til 
medarbejderen.

Alternativt kan det udstedende selskab 
 udstede medarbejderaktierne ved en fonds
udvidelse, hvor de eksisterende aktionærer 
alle giver afkald på at modtage fondsakti
erne. Herved bliver selskabet indehaver af 
de udstedte aktier som “egne aktier”, og sel
skabet kan herefter overdrage aktierne til en 
eller flere medarbejdere som led i etablering 
af en medarbejderaktieordning. Ofte skal 
aktiernes stykstørrelse tilpasses, og ofte 

 foretages øvrige vedtægtsændringer som led 
i ordningens etablering.

Ved overdragelsen af aktierne til medarbej
dere indgås samtidig – og typisk som betin
gelse for medarbejderens erhvervelse – en 
ejeraftale, der regulerer medarbejderens 
ejerskab til aktierne. Typisk er ejeraftalens 
særlige fokus håndtering af aktierne i til
fælde af samlet salg af selskabet og i tilfælde 
af medarbejderens ophør som ansat i selska
bet. Der er vid aftalefrihed, og en medarbej
deraktieordning med umiddelbar til deling 
af eksisterende aktier omfattes hverken af 
aktieoptionsloven eller funktionærlovens 
§ 17 a. Eventuelle erhvervsbegrænsende 
klausuler – for eksempel en konkurrence
klausul – skal derimod for lønmodtagere 
opfylde gyldighedsbetingelserne i ansættel
sesklausulloven, uanset om klausulen alene 
fremgår af ejeraftalen og ikke af medarbej
derens ansættelseskontrakt.

TILDELING AF AKTIER TIL 
MARKEDSKURS
Hvis medarbejderen tildeles aktier mod 
 betaling af markedsværdien – både ved over
dragelse og ved nytegning – da indebærer 
 erhvervelsen af aktierne ingen fordel for med
arbejderen, og derfor er der ikke skattemæssige 
konsekvenser forbundet med etablering af 

I artiklen redegøres for de skattemæssige rammer for tildeling 
af medarbejderaktier efter skærpelsen af praksis herfor ved 
styresignalet SKM2020.351SKTST. Rammerne for værdiansættelse 
af aktier og betingelserne for at tildele medarbejderaktier skattefrit 
efter ligningslovens § 7 P gennemgås ligeledes.

 indre værdi, når værdien af aktierne ved 
et efterfølgende salg også fastsættes til indre 
værdi. Se SKM2013.901SR, SKM2008.496SR, 
SKM2002.461LR og SKM2002.25LR. Der har 
dermed foreligget en praksis for, at medar
bejdere kan erhverve unoterede aktier til 
en kurs svarende til indre værdi som led i 
en medarbejderaktieordning, når aktierne 
ved efterfølgende salg også skal fastsættes til 
 indre værdi, uden at medarbejderen anses 
for at have modtaget et skattepligtigt gode.

Denne praksis gav umiddelbart god me
ning, fordi medarbejderen herved opnåede 
adgang til at få andel i selskabets løbende 
overskud, enten ved at det udloddedes som 
udbytte, eller ved at egenkapitalen ( indre 
værdi) og dermed medarbejderaktiens værdi 
blev forøget hermed.

Ny skærpet praksis 
Ved styresignalet SKM2020.351SKTST har 
Skattestyrelsen med virkning fra 1. decem
ber 2020 skærpet praksis. Baggrunden for 
skærpelsen er, at et selskabs indre værdi ikke 
omfatter ikkebogførte merværdier. Ikke
bogførte merværdier omfatter blandt andet 
merværdier på både materielle og immate
rielle aktiver. Ikkebogførte merværdier på 
immaterielle aktiver omfatter som oftest 
goodwill, men kan også omfatte knowhow, 
patentretter og varemærkeretter med flere. 
Ved ind og udtræden til en værdi opgjort 
som indre værdi ville medarbejdere efter 
Skattestyrelsens opfattelse derfor kunne 
opnå en merværdi.

Som eksempel på merafkast nævnes i styre
signalet, at medarbejderen kan opnå en 
høj løbende indtjening mod en lav investe
ring, hvis den høje indtjening knytter sig til 
 eksempelvis ikkebogført goodwill. Herved 
opnår medarbejderen en højere afkastpro
fil, end hvis en udenforstående tredjemand 
erhvervede aktier mod betaling for også de 
ikkebogførte værdier. Som et andet eksem
pel nævnes, at medarbejderen kan få andel 

i ikkebogførte værdier, hvis disse aktiver 
 sælges efter medarbejderens indtræden til 
en værdi, som overstiger bogført værdi.

Efter styresignalets ikrafttræden beskattes 
overdragelse af aktier til medarbejdere til en 
kurs svarende til indre værdi herefter som 
et lønaccessorium, medmindre indre værdi 
ikke udgør en favørkurs i forhold til mar
kedsværdien. Dette gælder naturligvis også, 
hvis der anvendes en anden favørkurs end 
indre værdi. Det skattepligtige beløb opgø
res som forskellen mellem indre værdi eller 
anden favørkurs og markedsværdien.

Ved SKM2021.269SR har Skatterådet i tråd 
med styresignalet afvist, at aktierne i et sel
skab kan anses for at blive handlet til mar
kedsværdi, når aktierne overdrages til medar
bejdere til den regnskabsmæssige indre værdi.

Markedsværdien
Værdien af aktierne skal fastlægges på det 
tidspunkt, hvor aktierne tildeles medarbejde
ren, enten ved overdragelse eller nytegning.

Styresignalet angiver, at fastlæggelsen af han
delsværdien for aktierne eller anparterne 
skal ske under hensyn til, at deltagelse i inci
tamentsordningen indebærer en mulighed 
for at modtage løbende udbytte eller værdi
tilvækst baseret på selskabets samlede værdi, 
herunder goodwill og andre ikkebogførte 
værdier. Forventet ansættelsestid og sandsyn
lighed for at opnå andel i et merprovenu ved 
samlet salg til en ekstern part til højere pris 
kan dog indgå i værdiansættelsen.

Herefter angiver styresignalet: 
“Ved værdiansættelsen kan der anvendes 
TSS-cirkulærer 2000-9 og 2000-10 (værdian-
sættelse af unoterede aktier og anparter samt 
værdiansættelse af goodwill), såfremt den 
værdi, der fastsættes på dette grundlag, udgør 
handelsværdien af aktierne eller anparterne.
Såfremt dette ikke er tilfældet, kan værdian-
sættelse ske på grundlag af Skattestyrelsens 
værdiansættelsesvejledning (E nr. 238).”

en sådan ordning. Det betalte beløb udgør 
medarbejderens anskaffelsessum.

Ved medarbejderens senere salg af aktierne 
kan der realiseres et tab eller en gevinst, som 
medregnes ved opgørelsen af den skatteplig
tige indkomst, jævnfør aktieavancebeskat
ningslovens § 12 og 13. Gevinsten eller tabet 
beskattes som aktieindkomst, jævnfør per
sonskattelovens 4 a, stk. 1, nr. 4. Ved udlod
ning af udbytte på aktierne beskattes udbyt
tebeløbet ligeledes som aktieindkomst hos 
medarbejderen.

TILDELING AF AKTIER TIL FAVØRKURS
Hvis medarbejderen tildeles aktier veder
lagsfrit eller mod betaling af et beløb mindre 
end markedsværdien (favørkurs), da udgør 
denne favørkurs et skattepligtigt løngode, 
som medregnes ved opgørelse af medar
bejderens skattepligtige indkomst, jævnfør 
ligningslovens § 16 og statsskattelovens § 4. 
Favørkursen beskattes som personlig ind
komst, jævnfør personskattelovens § 3, stk. 1.

Hvis tildelingen af aktierne opfylder betin
gelserne i ligningslovens § 7 P, er tildelingen 
til favørkurs derimod skattefri for medar
bejderen. Se gennemgangen af betingel
serne for skattefrihed i Ligningslovens § 7 P 
nedenfor1.

VÆRDIANSÆTTELSEN AF AKTIERNE
Arbejdsgiveren har behov for at kunne til
byde en ordning for medarbejderne, som 
skattemæssigt “holder”, så Skattestyrelsen 
ikke senere tillægger etableringen af ordnin
gen utilsigtede skattemæssige konsekvenser. 
Derfor er det typisk et omdrejningspunkt 
ved tildeling af medarbejderaktier, hvordan 
markedsværdien af aktierne opgøres.

Hidtidig praksis
Ligningsrådet og Skatterådet har tidligere 
godkendt, at medarbejdere kan erhverve 
unoterede aktier til en kurs svarende til 
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De velkendte retningslinjer i TSScirkulærer 
20009 og 200010 kan således alene bruges, 
hvis den heraf beregnede værdi udgør han
delsværdien. Med denne formulering må det 
anbefales at indhente et bindende svar fra 
Skattestyrelsen på værdiansættelsen. 

LIGNINGSLOVENS § 7 P
Med virkning fra 1. juli 2016 blev ligningslo
vens § 7 P indført ved lov nr. 430 af 18. maj 
2016. Bestemmelsen er blevet ændret flere 
gange efterfølgende, senest med virkning 
per 1. januar 2021.

Værdien af eksisterende aktier, som perso
ner modtager som vederlag i et ansættelses
forhold, medregnes efter bestemmelsen ikke 
ved opgørelsen af den skattepligtige ind
komst. Skattefriheden er blandt andet betin
get af følgende2:

1. Den ansatte og det selskab, hvori den på
gældende er ansat, har aftalt, at reglerne i 
ligningslovens § 7 P skal finde anvendelse. I 
aftalen skal vederlaget være entydigt iden
tificeret, og i hvilket selskab der er erhver
vet aktier, og den nominelle størrelse eller 
stykværdien af aktien. Eventuelle vilkår for 
aktiernes erhvervelse skal også fremgå.

2. Værdien af aktierne overstiger i samme år 
ikke 10 procent af den ansattes årsløn på 
det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Hertil 
gælder to modifikationer. For det første 
kan værdien af vederlaget i samme år dog 
udgøre til og med 20 procent af den ansat
tes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen 
indgås, hvis adgangen til at erhverve aktier 
er åben på lige vilkår for mindst 80 pro
cent af en kreds af selskabets ansatte, som 
fastlægges efter almene kriterier. Antallet 
af ansatte i selskabet opgøres på det tids
punkt, hvor adgangen til at erhverve akti
erne, køberetterne til aktier eller tegnings
retterne til aktier er åben for de ansatte. 
For det andet kan værdien af vederlaget i 
samme år udgøre til og med 50 procent af 
den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor 

aftalen indgås, hvis betingelserne i stk. 7 
tillige er opfyldt (se herom nedenfor).

3. Vederlaget (aktierne) ydes af det selskab, 
hvor personen er ansat, eller af et selskab, 
der er koncernforbundet med dette sel
skab, jævnfør kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

4. Vederlaget er aktier i det selskab, hvor 
personen er ansat, eller i et selskab, der 
er koncernforbundet med dette selskab, 
jævnfør kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

5. Aktierne udgør ikke en særlig aktieklasse.

I stk. 7 er med virkning fra 1. januar 2021 
indsat en række yderligere betingelser, der 
skal opfyldes for at tildeling kan ske skatte
frit med en værdi op til og med 50 procent 
af den ansattes årsløn, jævnfør nr. 2 ovenfor. 
Betingelserne gælder for selskabet eller den 
koncern, som selskabet indgår i, og vurderes 
på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Betin
gelserne er blandt andet:

1.  Selskabet har i et af de to seneste god
kendte årsregnskaber haft højst 50 
ansatte. 

2.  Selskabet har i et af de to seneste god
kendte årsregnskaber haft en nettoomsæt
ning, der ikke oversteg 15 millioner kro
ner, eller en balancesum, der ikke oversteg 
15 millioner kroner. 

3.  Selskabet har været aktivt på et marked i 
mindre end fem år før kalenderåret, hvor 
aftalen indgås. 

4.  Selskabet driver ikke virksomhed, som 
i overvejende grad består af passiv 
kapitalanbringelse.

5.  Selskabet må ikke være kriseramt som 
defineret i EuropaKommissionens 
 meddelelse om Fællesskabets ramme
bestemmelser for statsstøtte til redning 
og omstrukturering af kriseramte ikke 
finansielle virksomheder.

6.  Selskabet må ikke have undladt at efter
komme et krav om tilbagebetaling af 
støtte, som EuropaKommissionen ved en 
tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og 
uforenelig med det indre marked.

7.  Den ansatte og dennes nærtstående må 
ikke direkte eller indirekte eje mere end 
25 procent af aktiekapitalen eller råde 
over mere end 50 procent af stemme
værdien i selskabet, der yder vederlaget. 

8.  Selskabet må ikke have aktier optaget til 
handel på et reguleret marked.

9.  Muligheden for at tildele/tilbyde aktie
løn til mere gunstige skattevilkår for den 
ansatte anses af EuropaKommissionen 
for at være statsstøtte. Selskabet skal ind
berette denne støtte til Told og skatte
forvaltningen, hvis den værdi af støtten 
efter ordningen beløbsmæssigt overstiger 
500.000 euro i et kalenderår.

SELSKABETS FORHOLD
Selskabet har fradrag for udgifter til tildeling 
af aktier som lønudgifter, jævnfør statsskatte
lovens § 6, stk. 1, litra a, hvis udgiften er af
holdt for at erhverve, sikre og vedligeholde 
indkomsten til selskabet. Selskabets fradrag 
udgør forskellen mellem tildelingskursen 
og markedskursen på udnyttelsestidspunk
tet samt udgifter forbundet med tildelingen, 
herunder udgifter til revisor og advokat. 
Se nærmere den juridiske vejledning, afsnit 
C.A.5.17.4.2.

Hvis medarbejderaktieordningen derimod 
omfattes af ligningslovens § 7 P, angiver 
denne bestemmelse i stk. 10, at der ikke kan 
foretages fradrag efter statsskattelovens 
§ 6, stk. 1, litra a, af værdien af de aktier, der 
er skattefri efter bestemmelsen.  •

NOTER

1   Ligningslovens § 28 vedrører alene køberetter 
(optioner) og tegningsretter (warrants) til aktier, og 
bestemmelsen finder derfor ikke anvendelse ved 
umiddelbar tildeling af eksisterende aktier.

2   Jævnfør ligningslovens § 7 P, stk. 2. Hvis vederlaget 
i stedet består i køberet eller tegningsret til senere 
erhvervelse af aktier, gælder der efter ligningslovens 
§ 7 p yderligere betingelser for, at tildelingen kan 
ske skattefrit.

Advokat Torben Buur er partner i DAHL Advokatpartnerselskab og har 
ydet skatteretlig rådgivning i mere end 15 år til virksomheder og revisorer, 
ligesom han har skrevet en længere række faglige artikler om skatteretlige 
emner. Torben Buur underviser i skatteret på Master i Skat på CBS og har i 
en årrække undervist i skatteret på Handelshøjskolen i Århus.

Skærpet praksis  
for revisors 

udarbejdelse af 
vurderings
beretninger

Erhvervsstyrelsen har i januar 2021 udgivet en 
vejledning om udarbejdelse af vurderingsberetninger 

efter selskabsloven. Vejledningen skærper på nogle 
punkter indholdskravene til vurderingsberetninger. 

Artiklen gennemgår selskabslovens og Erhvervsstyrelsens 
krav til vurderingsberetningens indhold. 
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Rebekka Kjær Jacobsen arbejder som advokatfuldmægtig  
ved DAHL Advokatpartnerselskab, hvor hun yder selskabs  
og skatteretlig rådgivning til virksomheder og revisorer.   
Rebekka Kjær Jacobsen beskæftiger sig desuden med  
fondsret og er i øjeblikket med til at planlægge DAHLs 
Revisorkonference 2021.

ARTIKEL 
Skærpet praksis for revisors udarbejdelse af vurderingsberetninger

 
Tekst/ Torben Buur &  
Rebekka Kjær Jacobsen, 
DAHL Advokatpartnerselskab

INTRO
Erhvervsstyrelsen har den 18. januar 2021 
udgivet en ny vejledning om anvendelse 
af vurderingsberetninger ved registrerin
ger i Erhvervsstyrelsens register.  Styrelsen 
har efterfølgende den 27. januar 2021 
udgivet en vejledning om hyppige fejl i 
vurderingsberetninger. 

Vejledningerne har været længe undervejs 
og kommer som en reaktion på mange fejl
behæftede vurderingsberetninger, der uploa
des i forbindelse med registreringer ved 
 Erhvervsstyrelsen. Hvis vurderingsberetnin
gen ikke opfylder kravene, vil den registre
ring, som vurderingsberetningen vedrører, 
blive afvist. Hvis manglerne i vurderingsbe
retningen først konstateres efter registrering, 
kan registreringen blive tilbageført, ligesom 
Erhvervsstyrelsen kan tvangsopløse et sel
skab uden mulighed for genoptagelse, hvis 
der er tale om mangler i stiftelsesgrundlaget i 
form af vurderingsberetningen. 

En mangelfuld eller fejlagtig vurderings
beretning kan derfor resultere i meget uhen
sigtsmæssige konsekvenser. Det må for
ventes, at Erhvervsstyrelsen vil være særligt 
opmærksom på de vurderingsberetninger, 
der indsendes efter udsendelsen af de nye 
vejledninger.

REGELGRUNDLAGET
Reglerne om vurderingsberetninger  findes 
i selskabslovens (SL) §§ 36 og 37 og i 
bekendtgørelse om godkendte revisorers 
 erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen). 

SL §§ 36 og 37 angiver, at når et selskab stif
tes ved apportindskud, skal der aflægges en 
vurderingsberetning. SL §§ 36 og 37 gælder 

tilsvarende ved blandt andet apportindskud 
ved kapitalforhøjelse, udbytteudlodning 
 eller kapitalnedsættelse med udlodning i 
andre værdier end kontanter, omdannelse 
af ApS og P/S til A/S, visse tilfælde, hvor et 
A/S inden 24 måneder fra stifter erhverver 
 aktiver samt visse fusioner og spaltninger.

VURDERINGSMANDEN
Vurderingsberetningen skal udarbejdes 
af uvildige, sagkyndige vurderingsmænd. 
 Vurderingsmanden skal være registreret 
som godkendt revisor.

Uvildighedskravet betyder, at revisoren ikke 
må være involveret i selskabets beslutnings
tagning. Vurderingsmandens uafhængighed 
er nærmere specificeret i revisorlovens § 24 
og bekendtgørelse nr. 663 af 28. juni 2008 
om godkendte revisorers og revisionsvirk
somheders uafhængighed, som indeholder 
en række gode eksempler. 

KRAV TIL VURDERINGSBERETNINGEN
Vurderingsberetningen indberettes til 
 Erhvervsstyrelsen i forbindelse med anmel
delse af det nye selskab til registrering og 
benyttes som dokumentation for kapitalens 
tilstedeværelse. 

Formålet med vurderingsberetningen er 
derfor at sikre, at kapitalen reelt kommer til 
stede i selskabet, således at selskabets kredi
torer kan stole på de oplysninger, som frem
går om selskabets kapital i Erhvervsstyrel
sens register.

SL § 36, stk. 1, opstiller en række krav til 
indholdet af vurderingsberetningen, såle
des at denne giver den fornødne sikkerhed 
for kapitalens tilstedeværelse. Kravene er 
oplistet i fire punkter: 1) en beskrivelse af 
hvert indskud, 2) oplysning om den an
vendte fremgangsmåde ved vurderingen, 
3) angivelse af det vederlag, som er fast
sat for overtagelsen, og 4) erklæring om, 
at den ansatte økonomiske værdi mindst 

svarer til det aftalte  vederlag, herunder den 
eventuelle pålydende værdi af de kapital
andele, der skal udstedes, med tillæg af en 
eventuel overkurs.

Beskrivelse af hvert indskud  
– SL § 36, stk. 1, nr. 1
Det følger direkte af SL § 35, at indskuddet 
ikke kan bestå i en pligt til at udføre et arbejde 
eller levere en tjenesteydelse. Dette skyldes, 
at vurderingsberetningen skal indeholde en 
vurdering af det indskudte aktivs værdi, og 
indskuddet må derfor nødvendigvis have en 
økonomisk værdi, som kan måles og vejes. 

Vurderingsberetningen skal indeholde en 
beskrivelse af hvert indskud, som skal være 
tilstrækkelig klar og præcis, således at be
skrivelsen kan bruges til at identificere ind
skuddet. Overordnet sondres der mellem 
tre forskellige typer af indskud, herunder 
1) en bestemmende kapitalpost, 2) en be
stående virksomhed og 3) værdier i form af 
enkeltstående aktiver, og denne sondring 
har betydning for vurderingsberetningens 
udarbejdelse. Erhvervsstyrelsen har også 
her en lav tolerance og vil afvise registrering, 
hvis de ved kontrol finder, at vurderings
beretningen er udarbejdet efter en anden 
indskudstype end den, der rent faktisk ind
skydes som selskabskapital. De tre indskud
styper gennemgås straks nedenfor. 

Type 1: Bestemmende kapitalpost
En kapitalpost kategoriseres som bestem
mende, når denne udgør mere end 50 pro
cent af den samlede kapital i det pågældende 
selskab. Kapitalposten kan dog også være 
bestemmende på andre måder, og det af
gørende er derfor, om kapitalposten giver 
ejeren bestemmende indflydelse i  selskabet. 
Dette kan for eksempel være ved at have 
majoriteten af stemmerne i selskabet, eller 
hvis kapitalposten er tillagt særlige rettighe
der i vedtægterne eller i en ejeraftale. Ved en 
aktieombytning vil der typisk være tale om 
denne indskudstype.

Da indskuddet skal fremstå klart og identi
ficerbart, skal det ifølge Erhvervsstyrelsens 
vejledning fremgå af vurderingsberetningen, 
hvilken kapitalpost der indskydes, størrel
sen på kapitalposten og, såfremt der er flere 
kapitalklasser i selskabet, hvilken klasse 
kapitalposten har. Der skal fremgå navn og 
CVRnummer på selskabet, hvor kapital
posten henhører. 

Type 2: Bestående virksomhed
Denne type ses oftest i forbindelse med en 
virksomhedsomdannelse fra enkeltmands
virksomhed/interessentskab/kommandit
selskab til kapitalselskab, men kan også 
være tilfælde, hvor en gren af en bestående 
virksomhed indskydes som kapital i det nye 
selskab. Ved denne indskudstype  indskydes 
hele den bestående virksomhed (eller en 
gren af denne) som ét samlet indskud og 
skal i vurderingsberetningen behandles 
 under ét. 

Den bestående virksomhed skal kunne 
identificeres, og virksomhedens navn og 
CVRnummer bør derfor fremgå af vurde
ringsberetningen – det er altså ikke tilstræk
keligt at angive, hvem der ejer virksomhe
den, eller hvilken type virksomhed, der er 
tale om.

Da det er hele virksomheden, der  indskydes, 
omfatter dette alle de aktiver og forpligtel
ser, som knytter sig til virksomheden ( eller 
virksomhedsgrenen). Aktiverne og for
pligtelserne hører sammen, og det er ikke 
muligt blot at indskyde aktiverne uden de 
 tilhørende forpligtelser. 

Efter Erhvervsstyrelsens administrative 
praksis kan en ejendom også anses som en 
bestående virksomhed, såfremt samtlige 
aktiver og passiver, som knytter sig til ejen
dommen, indskydes.

I tilfælde, hvor der indskydes en fast ejen
dom, skal denne ifølge Erhvervsstyrelsens 

vejledning beskrives med minimum ejen
dommens matrikelnummer med henblik 
på identificering, men det anbefales også at 
inddrage ejendommens fulde adresse – en 
god huskeregel er, at aktiverne altid skal 
 beskrives i så tilstrækkelig grad, at det efter
følgende kan entydigt identificeres, da dette 
er nødvendigt for at kunne verificere vurde
ringsberetningens indhold.

Med henblik på at kunne beskrive alle de ak
tiver og forpligtelser, der indskydes ved den 
bestående virksomhed, skal der udarbejdes 
en åbningsbalance. Dette var indtil 2013 lige
ledes et krav ved indskud af en bestemmende 
kapitalpost, men er det ikke længere.

Åbningsbalancen skal udarbejdes på selskabs
niveau, uanset om det nystiftede selskab 
skal være moderselskab i en koncern, og 
skal udarbejdes efter de gældende krav til 
den pågældende selskabstype, som følger 
af årsregnskabsloven og dertilhørende be
kendtgørelser. Det er specifikt angivet i SL 
§ 36, stk. 3, at åbningsbalancen skal være 
uden forbehold, og såfremt selskabet er un
derlagt revisionspligt, skal åbningsbalancen 
være forsynet med en erklæring om revision 
uden forbehold. 

En sådan åbningsbalance med tilhørende 
kommentarer fra revisoren vil som udgangs
punkt være tilstrækkelig beskrivelse af de 
indskudte aktiver og forpligtelser. Der kan 
dog være særlige aktiver, som kræver en 
mere detaljeret beskrivelse, og dette er op til 
revisor at vurdere. Dette kan for eksempel 
være ved driftsmidler og varebeholdning el
ler ved særlige aktiver såsom patenter. 

Sondring mellem bestemmende kapitalpost 
og bestående virksomhed
Det forekommer ifølge Erhvervsstyrelsen 
ofte, at de to indskudstyper “bestående virk
somhed” og “bestemmende kapitalpost” 
bliver blandet sammen eller brugt forkert. I 
nogle tilfælde vil Erhvervsstyrelsen kontakte 

vurderingsmanden for at afklare, hvilken 
type indskud der reelt er tale om. Men andre 
gange vil registreringen, som vurderings
beretningen er anvendt til, blive afvist.

Ved indskud af en bestemmende kapitalpost, 
er det kun kapitalandelene, der indskydes, 
og derfor også kun disse, der skal vurderes og 
beskrives i vurderingsberetningen. I sådanne 
tilfælde skal indholdet af det selskab, som 
kapitalposten vedrører, holdes helt uden for 
vurderingsberetningen, og det er dermed 
underordnet, hvilke aktiver og forpligtelser, 
der befinder sig i selskabet. Det modsatte 
gør sig gældende, når der er tale om indskud 
af en bestående virksomhed. 

Ved indskud af en bestående virksomhed er 
det netop alle virksomhedens aktiver og for
pligtelser, der indskydes i selskabet, og alle 
disse skal derfor værdiansættes og vurderes 
samt beskrives i vurderingsberetningen og 
åbningsbalancen. 

Type 3: Værdier/enkelte aktiver
Den sidste indskudstype er en form for op
samlingskategori. Hvis der ikke er tale om 
en bestemmende kapitalpost eller en bestå
ende virksomhed, er der tale om værdier i 
form af enkelte aktiver – det betyder også, 
at en kapitalpost, som ikke er bestemmende, 
falder inden for denne kategori. At der er tale 
om en opsamlingskategori gør også, at der 
ikke kan fremlægges en overordnet beskri
velse af de krav, der stilles til beskrivelsen af 
de enkelte aktiver, men man må ved udar
bejdelsen have in mente, at beskrivelsen skal 
tjene til at kunne identificere aktivet. 

Inden for denne indskudstype ses for ek
sempel driftsmidler, som kan beskrives med 
serienummer på maskiner eller værktøj. Er 
der tale om en varebeholdning, må man be
skrive denne så præcist som muligt ved at 
inddrage kvantitet og kvalitet af beholdnin
gen. Er der tale om en ikke bestemmende 
kapitalpost, må denne specificeres på samme 
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Pilen peger 
på revisor!

Se alle de aktuelle kurser på 
fsr.dk/efteruddannelse

Klima, miljø og sociale forhold fylder mere og mere for forbrugere, 
långivere og ikke mindst politikere. I april 2021 kom EU-Kommissionen 
med et nyt omfattende forslag til en ny ”bæredygtighedsrapportering”, 
som ventes at få stor indflydelse på de danske årsrapporter samt revi-
sors erklæringsafgivelse.

Vi forventer, at SMV-revisor snart – hvis ikke allerede – bliver mødt af 
spørgsmål fra sine kunder om blandt andet bæredygtighedsrappor-
tering, klimaregnskab, ESG-nøgletal. Kan du svare, når dine kunder 
spørger dig?

Vi har udviklet en webinarrække om bæredygtighedsrapporteringen, 
klimaregnskabet og revisors rådgivning på området i det hele taget. 
Formålet med webinarrækken er at komme godt rundt om rådgiv- 
ningen, rapporteringen og revisionen, og dermed klæde revisor godt 
på til at kunne tage snakken med kunderne.

Ny spændende webinarrække med 
læringsmoduler af 2-3 OE-timers varighed:

   12. oktober – revisor som ESG-/CSR-rådgiver
   2. november – bæredygtighedsrapportering og klima- 

 regnskab
   TBA – revisors erklæringsafgivelse på ESG-nøgletal og 

 den øvrige ikke-finansielle rapportering

R
åd

g
ivn
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g

   

Ny webinarrække om 
bæredygtighedsrapportering:

vis som en bestemmende kapitalpost, som 
angivet ovenfor.

Det er muligt at indskyde behæftede akti
ver, hvis selskabet samtidig som en del af 
vederlaget overtager den gæld, der ligger 
til grund for behæftelsen. Hvis behæftelsen 
er et ejendomsforbehold, skal der indsen
des en af  ledelsen eller revisor underskrevet 
 erklæring om, at afbetalingssælgeren har 
 givet samtykke til, at selskabet har overtaget 
aktivet. Denne betingelse kan ikke fraviges, 
så hvis et samtykke ikke kan indhentes, må 
man undlade at indskyde aktivet. 

Det er ikke muligt at indskyde goodwill som 
et enkeltstående aktiv, hvilket hænger sam
men med, at goodwill tilskrives en virksom
hed som helhed og derfor ikke kan adskilles 
fra virksomheden.

Det er muligt at indskyde immaterielle 
 aktiver, men disse kan være svære at værdi
ansætte. Det accepteres, at der kan være en 
vis usikkerhed forbundet med lige præcis 
denne type aktiver, og for at imødekomme 
dette er det nødvendigt, at det fremgår af 
vurderingsberetningen, hvilke konkrete 
handlinger revisor har udført for at efter
prøve stifters værdiansættelse af de immate
rielle aktiver. 

Fremgangsmåde – SL § 36, stk. 1, nr. 2
Det skal fremgå af vurderingsberetningen: 
1) hvilken fremgangsmåde selskabets stif
ter har anvendt til at vurdere værdien og 2) 
hvad vurderingsmanden har gjort for at ef
terprøve vurderingen. Uheldigvis er det ofte 
kun anden del, der fremgår af vurderings
beretningerne, mens første del bliver glemt. 
Erhvervsstyrelsens praksis i sådanne tilfælde 
er en smule mindre kontant end ved andre 
fejl, idet vurderingsmanden får mulighed for 
at berigtige forholdet. 

Som fremgangsmåde kan det for eksempel 
være relevant at angive, om værdien er ansat 

til dagsværdi eller regnskabsmæssig værdi, 
og om denne er skønnet eller beregnet ud 
fra beregningsmodeller. Generelt behøver 
beskrivelsen ikke fylde meget; det vigtigste 
er blot at den medtages. 

Vederlaget – SL § 36, stk. 1, nr. 3
Det skal angives, hvilket vederlag, som er 
fastsat for overtagelsen, herunder både 
 vederlagets størrelse og form. Dette kan 
være som kontant betaling, ved overtagelse 
af gæld eller udstedelse af kapitalandele. 

Hvis vederlæggelsen sker ved udstedelse 
af kapitalandele, skal det nominelle antal 
 kapitalandele og eventuel kapitalklasse an
gives. Herudover indskærpes det i Erhvervs
styrelsens vejledning, at et eventuelt stifter
tilgodehavende ligeledes skal angives som 
en del af vederlaget, og det er ikke tilstræk
keligt, at stiftertilgodehavendet fremgår af 
åbningsbalancen. 

Erklæring om den ansatte værdi – SL § 36, 
stk. 1, nr. 4
SL § 36, stk. 1, nr. 4, kræver, at vurderings
beretningen skal indeholde en:

“erklæring om, at den ansatte økonomiske 
værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, 
herunder den eventuelle pålydende værdi af 
de kapitalandele, der skal udstedes, med tillæg 
af en eventuel overkurs”.

Erhvervsstyrelsen har anlagt den praksis, 
at vurderingsberetningen skal indeholde 
den præcise ordlyd af bestemmelsen. Det er 
således ikke muligt, at erklæringen om den 
 ansatte værdi kan formuleres på andre må
der, da vurderingsberetningen i så tilfælde 
ikke vil kunne anvendes til dens formål, 
nemlig at fungere som dokumentation for 
kapitalens tilstedeværelse. 

Erklæringen udformes efter ISAE 3000, 
 Andre erklæringsopgaver med  sikkerhed 
end revision eller review af historiske 

 finansielle oplysninger. Det ses ofte, at det 
ikke fremgår af vurderingsberetningen, 
hvorvidt vurderingsmandens erklæring er 
afgivet efter ISAE 3000 som en erklæring 
afgivet med en høj grad af sikkerhed. Det 
må nødvendigvis fremgå af vurderings
beretningen, at erklæringen er afgivet med en 
høj grad af sikkerhed. Erhvervsstyrelsen har 
i deres vejledning angivet to formulerings
former, som styrelsen kan acceptere:

1. Henvisning til, at erklæringen er foretaget 
efter den internationale standard om 
andre erklæringsopgaver med sikkerhed 
end revision eller review af historiske 
finansielle oplysninger.

2. Henvisning til, at erklæringen er foretaget 
i overensstemmelse med ISAE 3000.

AFRUNDING
Da eksempelvis registrering af stiftelse af 
 selskaber ofte sker automatisk, vil mange 
fejl ikke blive opdaget med det samme, men 
i stedet først ved en eventuel efterfølgende 
kontrol. Dette betyder, at konsekvensen af 
fejl og mangler i vurderingsberetningen ofte 
vil være alvorlig og hvis vurderingsberet
ningen indgår som en del af stiftelsesgrund
laget, at manglen er uoprettelig og derfor 
kan medføre, at selskabet tvangsopløses. 
På  baggrund af Erhvervsstyrelsens vejled
ning fra januar 2021 anbefales, at vurde
ringsmanden er ekstra omhyggelig med at 
opfylde Erhvervsstyrelsens krav til indhold 
og formuleringer.  •
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Per Gunslev 
Statsautoriseret revisor og tidligere partner, EY. 
Per Gunslev har gennem mange år beskæftiget 
sig med revision og rådgivning af børsnoterede 
virksomheder særligt i den finansielle sektor og  
har desuden i en årrække været ansvarlig for EY’s  
faglige standarder for regnskab og revision samt  
for den  interne risikostyring.

Per Gunslev er formand for Regnskabsrådet, som er Erhvervsstyrelsens råd-
givende organ for regnskabsmæssige forhold og er medlem af Det regnskabs-
kyndige under udvalg under Finans tilsynets bestyrelse. Per Gunslev har  
endvidere været medlem af komiteen for god selskabsledelse.

Medievirksomheden TV 2 har også været ramt af 
corona, men resultatet endte bedre end forventet. 
Note 25 spiller en central rolle for læsningen og 
forståelsen af årsrapporten for 2020

TV 2’S  
ÅRSRAPPORT:  
VÆR 
OPMÆRKSOM  
PÅ NOTE 25
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forhold for TV 2. Årsrapporten suppleres 
med en CSRredegørelse, en rapport om god 
selskabsledelse og en rapport om Interne 
kontrol og risikostyringssystemer. Herud
over er der tillige link til vederlagspolitik og 
mangfoldigheds og rekrutteringspolitik. 

Beretningen indledes best practice med 
forord af bestyrelsesformanden og den 

 administrerende direktør efterfulgt af årets 
væsentligste forhold samt hoved og nøgletal 
for fem år. Beretningen indeholder en inte
ressant beskrivelse af strategien frem til 2025 
med udgangspunkt i markedsudvikling og 
markedsposition. Her fremgår blandt andet 
som pejlemærker, at man ønsker øget mar
kedsandel på streaming og fokus på dansk 
fiktion og drama, sport, nyheder og aktualitet. 

 
Tekst/ Per Gunslev,  
statsautoriseret revisor

 

TV 2 er kendt af enhver både som medie
virksomhed med hjemsted i Odense og 
som rockgruppe med udspring i Aarhus. 
Sidstnævnte har som bekendt eksisteret 
længere end tvstationen. Denne artikel vil 
alene handle om regnskabsaflæggelsen for 
tv stationen TV 2, som de færreste nok har 
 studeret nærmere.

På hjemmesiden omtv2.tv2.dk kan du læse 
de økonomiske oplysninger om TV 2. Infor
mationen er pædagogisk opdelt i otte grup
per, som giver et godt indblik i TV 2. TV 2 er 
et statsligt aktieselskab for hvilken, der er 
fastsat særlige bestemmelser, blandt andet i 
lovgivningen. Bestemmelserne er langt hen 
ad vejen inspireret af bestemmelserne for 
børsnoterede virksomheder.

Årsrapporten for 2020 er overskuelig og 
 læsevenlig med fokus på de væsentligste 

 
Beretningen indeholder en interessant beskrivelse af strategien frem 
til 2025 med udgangspunkt i markedsudvikling og markedsposition. 
Her fremgår blandt andet som pejlemærker, at man ønsker øget 
markedsandel på streaming og fokus på dansk fiktion og drama,  
sport, nyheder og aktualitet. 
 
 
Per Gunslev 
statsautoriseret revisor

 
Regnskabsberetningen indeholder relevante oplysninger og forklaringer 
til resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Blandt andet 
anføres, at TV 2 ultimo 1. kvartal 2020 vurderede, at COVID-19 ville 
påvirke resultatet væsentligt i negativ retning, mens resultatet endte 
væsentligt bedre end forventet samt i forhold til 2019. Det anføres også, 
at TV 2 ikke har søgt statens hjælpepakker. 
 
 
Per Gunslev 
statsautoriseret revisor

Dette er den sjette artikel i en artikelserie i SIGNATUR om 
særlige virksomheder med særlige årsrapporter. Temaet 
sætter fra gang til gang fokus på en årsrapport fra en særligt 
udvalgt virksomhed eller institution og beskriver nogle af de 
begivenheder og forhold, der har påvirket årsrapporten og 
måske skiller sig ud fra andre årsrapporter. Har du forslag til en 
årsrapport fra en virksomhed, institution eller sågar en kendt 
person, der kunne være interessant at sætte under lup, så skriv 
til FSR – danske revisorer på mailadressen jga@fsr.dk.
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De langsigtede økonomiske  målsætninger 
er givet i form af EBITmargin, afkast af 
investeret kapital (EBIT som procent af 
investeret kapital) samt kapitalstruktur 
og udbytte. Dette kan give inspiration til 
andre virksomheder.

Der gives informative oplysninger om 
forventningerne til 2021 til niveau for 
omsætning og EBIT med de væsentligste 
forudsætninger. Det anføres specifikt, 
at forventningerne indeholder større 
usikkerhed som følge af COVID19.

Bedre resultat end forventet
Regnskabsberetningen indeholder rele
vante oplysninger og forklaringer til resul
tatopgørelse, balance og pengestrømsopgø
relse. Blandt andet anføres, at TV 2 ultimo 
1. kvartal 2020 vurderede, at COVID19 ville 
påvirke resultatet væsentligt i negativ ret
ning, mens resultatet endte væsentligt bedre 
end forventet samt i forhold til 2019. Det 
anføres også, at TV 2 ikke har søgt statens 
hjælpepakker. 

Der er tillige et oplysende afsnit om TV 2’s 
meget væsentlige retskrav, herunder at det 
ikke er muligt at foretage pålidelig måling af 

kravene, hvorfor der ikke er indregnet 
hensættelser. 

Ledelsen aflægger årsregn
skabet med fortsat drift for 

øje, da den vurderer, at det 
finansielle beredskab er 
tilstrækkeligt til at dække 
eventuelle krav. Tilsvarende 
oplysninger gives i note 25, 
og forholdet er af revisor 

anført som “Fremhævelse 
af forhold i regnskabet”. TV 2 

har som følge af kravene fore
løbigt suspenderet udbytte. 

Som statsligt aktieselskab følger TV 2 
statens ejerskabspolitik fra 2015, som der er 
link til. Politikken er opdelt i følgende syv 
hovedgrupper: 

1. Rammerne for det statslige ejerskab
2. Aktiv statslig ejerskabsudøvelse

3.  Kommunikation mellem selskab og 
minister

4.  Bestyrelsens sammensætning, kompeten
cer og honorar

5. Bestyrelsesarbejdet
6. Åbenhed og gennemsigtighed 
7.  Rekruttering og aflønning af medarbej

dere og direktion. 

Beretningen indeholder en god beskrivelse 
af overholdelse af anbefalingerne, herunder 
hvordan staten udøver sit ejerskab. Det kan 
tillige anføres, at TV 2 anvender COSO som 
reference for de interne kontrol og risiko
styringsystemer med link til en rapport, lige
som der er beskrivelse af vederlagspolitik 
også med link. 

De fleste har nok begrænset kendskab til 
statens ejerskabspolitik, hvorfor det ville 
være en fordel, at TV 2 i lighed med de børs
noterede virksomheder i den samlede rede
gørelse for god selskabsledelse behandlede 
samtlige anbefalinger. 

Beretningen indeholder en overordnet 
 beskrivelse af samfundsansvar med link til 
 Redegørelse for samfundsansvar, som blandt 
andet omfatter årsregnskabslovens krav til 
samfundsansvar. Området er i disse år i kraftig 
udvikling, hvor virksomheder giver flere og 
flere oplysninger suppleret med ESG nøgletal.

Koncern og årsregnskabet er udarbejdet i 
henhold til IFRS og er traditionelt opbygget 
med en samlet beskrivelse af anvendt regn
skabspraksis og regnskabsmæssige skøn. 
Som tidligere nævnt er de meget væsentlige 
retskrav tillige beskrevet i note 25, hvilket 
gør det til regnskabets væsentligste note. 
Et forhold som regnskabslæseren tydeligt 
og klart er oplyst om i beretningen.

Det bliver spændende at følge TV 2’s rappor
teringer i de kommende år.  •
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Tekst og foto/ Jan Wie,  
kommunikationschef, FSR – danske revisorer

I 1991 etablerede de to registrerede reviso
rer Klaus Møller og Per H. Madsen revisions
virksomheden Møller & Madsen i Slagelse, 
hvor firmaet har ligget lige siden og til næ
ste år kan fejre 30 års jubilæum. I dag består 
partnertrioen af Helle Ebsen, Jacob Kronow 
og Torben Gudmundsen, som alle er regi
strerede revisorer.

Fra elev til partner
Helle Ebsen sagde i begyndelsen af 
1990’erne ja tak, da Per H. Madsen tilbød 
hende en elevplads i et større statsauto
riseret revisionsfirma i byen, og hvor hun 
fortsatte på revisionskontoret frem til det 

tidspunkt, hvor det var svært at få jobbet 
og familielivet til at gå op i en højere en
hed. Nogle år derefter tiltrådte Helle Ebsen 
en stilling som fagkonsulent i Foreningen 
af  Registrerede Revisorer FRR, og på et tids
punkt i 2007 ringede Per H. Madsen, der i 
mellemtiden havde startet Møller &  Madsen 
A/S sammen med Klaus Møller, til forenin
gen og blev tilfældigt omstillet til Helle 
 Ebsen, som husker tilbage på episoden: 

“Per H. Madsen skulle have et fagligt råd af for-
eningen og blev overrasket over, at han fik mig 
i røret. Vi talte lidt sammen, og så spurgte han: 
Skal du ikke være revisor igen? Nej – det mente 
jeg nu ikke, at jeg skulle være. Jeg var voldsomt 
glad for at være i FRR, hvor det faglige miljø 
var meget stimulerende. Men du véd jo godt, 
at når man først får sået en tanke, så begynder 
den at vokse”. 

I samme periode var Møller & Madsen i 
gang med at skifte partnerkreds, og i den 
forbindelse gik kabalen op, da Helle Ebsen 
kunne overtage Per H. Madsens partnerdel i 
løbet af de følgende tre år. Ringen var derfor 
sluttet: Helle Ebsen fik tilbudt en elevplads 
af Per H. Madsen og kunne efter næsten 
20 år overtage samme Per H. Madsens ejer
andel af firmaet.

Udstationeret på Læsø
Nu 14 år efter sidder Helle Ebsen med ved 
partnerbordet, hvor hun stadig har følgeskab 
af Torben Gudmundsen, som er udlært hos 
statsautoriseret revisor Kurt Adriansen på 
Frederiksberg Allé i København. Derefter tog 
Torben Gudmundsen til Slagelse, først hos 
samme statsautoriserede revisionsfirma som 
Helle og seks år efter hos Møller &  Madsen 
registreret revisionsaktieselskab.

Seneste skud på stammen hedder Jacob 
 Kronow, som har været partner i fire år og 
var en af de allersidste, som nåede at bestå 
eksamen til registreret revisor. Jacob har 
generationsskiftet med Jørgen S. Pedersen, 
som er trådt ud af partnerkredsen og nu er 
udstationeret seniorrevisor og deltidspen
sionist på Læsø, hvor han stadig holder en 
kvart skrue i vandet. 

Kunderne har 
meget kaffe  
til gode
Revisionskontoret Møller & Madsen holder til i 
Slagelse og har en god lokalt forankret kundebase. 
Coronakrisen har stået i vejen for fysiske møder, 
som det seneste år er reduceret væsentligt. 

 
Det betyder frygteligt meget for os,  
at vi holder fysiske møder med vores 
kunder. Vores årlige møder med 
kunderne lever vi jo højt på, men 
sådan har det ikke været i år. Vi har 
vel kun mødtes med vores kunder 
en tyvendedel af, hvad vi plejer 
 
Torben Gudmundsen 
partner og registreret revisor, Møller & Madsen, 
registreret revisionsaktieselskab

Corona på godt og ondt
Alle tre partnere har fødderne solidt plantet 
i den vestsjællandske muld, og selv om pan
demien har givet nogle små bump på vejen, 
har de været enige om håndteringen af med
arbejdere, kunder og organisering.

Kontoret har været lukket i de perioder, 
hvor myndighederne har anbefalet det. 
I de øvrige perioder har forskellige modeller 
 været i brug. 

“Vi startede med, at der i første omgang var en 
enkelt medarbejder, som tog på kontoret for at 
passe telefonen og sørge for, at mails blev sendt 
rundt i huset. Desuden var det vigtigt, at der 
var en medarbejder til stede for at tage imod 
kundemateriale”, fortæller Jacob Kronow, og 
Torben Gudmundsen fortsætter: 
 
“Derefter aftalte vi, at vi var to medarbejdere 
til stede på kontoret, så vi havde bemanding på 
begge etager. I den forbindelse oprettede vi en 
holdturnus”.

Men Helle Ebsen trivedes ikke særligt godt 
med at arbejde hjemmefra. 

“Jeg har det rigtigt svært med de fysiske betin-
gelser, når jeg sidder hjemme. Mit hjem har 
ikke plads til at etablere en ny hjemmearbejds-
plads, så jeg anvender de stole og borde, der nu 
engang er. Desuden smelter arbejdstid og fritid 
sammen. Hvis jeg får en sms eller en mail lør-
dag aften eller søndag formiddag, kan jeg ikke 
lade være med at besvare den. Arbejdsdagene 
flød fuldstændigt ud, og jeg kan altså bedst lide 
at holde tingene adskilt. Men oplevelsen har 
gjort, at jeg har fået genopfrisket, hvorfor jeg 

Partnerkredsen i Møller & Madsen består af Torben Gudmundsen 
(forrest), Helle Ebsen (midten) og Jacob Kronow (bagerst).
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DANICA
PRISEN

2021

Kender du årets guldfugl?
Danica Prisen er en traditionsrig pris, som gennem 30 år har været 
med til at udbrede kendskabet til revisorbranchen og sætte fokus på 
nye talenter i branchen.

Ansøgningsbetingelser

• Kandidatafhandlingen skal have 
opnået karakteren 10 eller 12. 

• Vejleder af kandidatafhandlingen 
skal skrive en udtalelse om 
afhandlingen. 

• Kandidatafhandlingen skal være 
bedømt i perioden 1. juli 2020- 
30. juni 2021.

Ansøgninger skal sendes senest den 
15. juli 2021 til danicaprisen@fsr.dk

Årets ansøgningsskema kan 
hentes på fsr.dk/danicaprisen

Kender du en cand.merc.aud. med 
ambitioner?

I 2020 åbnede vi for, at kandidatafhandlinger 
skrevet inden for skatteområdet også kunne 
nomineres til Danica Prisen.

Det betyder, at kandidatafhandliner, der er 
skrevet på cand.merc.aud.-studiet inden for 
hovedområderne skat, revision eller eksternt 
regnskabsvæsen kan kvalificere sig til Danica 
Prisen.

Danica Prisen overrækkes ved et festligt 
arrangement fredag den 1. oktober 2021 på 
Axelborg i København.

trives så godt med at være revisor. Revisoren 
skal være tæt på teamet, kunderne og deres 
virksomheder. Revisoren skal løse kundernes 
problemer og mødes med dem fysisk. At sidde 
hjemme foran en skærm er ikke at være revi-
sor på den måde, jeg gerne vil være det. Det er 
 virkeligt skønt at være tilbage igen”. 

Kunderne har meget kaffe til gode
Når man bladrer i Møller & Madsens kunde
kartotek, er det tydeligt, at revisionskonto
ret har lokal forankring med Slagelse som 
midtpunkt i en lige streg, hvor  Dianalund 
og Korsør udgør de to øvrige punkter. 
 Storebæltsbroen står som både Slagelses 
og revisionskontorets vartegn og med slo
ganet “Kompetence, Nærvær og Dialog” 
slår firmaet på tromme for at være i øjen
højde med kunderne. I den forstand har 
corona krisen også været en torn i øjet, da 
ikke alle kunder er fortrolige med Teams 
eller FaceTime. 

“Det betyder frygteligt meget for os, at vi  holder 
fysiske møder med vores kunder. Vores årlige 
møder med kunderne lever vi jo højt på, 
men sådan har det ikke været i år. Vi har vel 
kun mødtes med vores kunder en tyvende-
del af, hvad vi plejer”, forklarer Torben 
 Gudmundsen og Jacob Kronow supplerer: 

“Så de har rigtigt meget kaffe til gode. Vores 
kunder ønsker den fysiske kontakt. Og der 
 ligger vi godt i markedet, for vi er jo tilstede, 
og vi er de samme gennemgående revisorer 
år  efter år. Vi ejer jo firmaet og forsvinder 
ikke fra den ene dag til den anden”. 

Alle er tilbage igen
Set fra et ledelsesperspektiv har corona
krisen også givet nogle udfordringer. I be
gyndelsen af marts har revisionsfirmaet 
typisk en del momsbetalinger, og hånd te
ringen af disse fungerer fint fra et hjemme
kontor. Men når arbejdsopgaverne  ændrer 

karakter og bliver fagligt vanskeligere, kræver 
det koordinering og samarbejde. 

“Vi kan se, at produktiviteten er faldet, mens 
vi arbejdede hjemmefra. Vi har selvfølgelig 
anvendt Teams, mails og telefoner, men man 
bruger bare oceaner af tid på at koordinere. 
Det fungerede ikke særligt godt, og vi fik ikke 
ekspederet sagerne optimalt”, påpeger Jacob 
Kronow og fortsætter 

“Så den 10. marts blev vi enige om, at alle nu 
kunne samles igen. Alle ni medarbejdere har 
eget kontor, så problemet er ikke så stort, når 
alle forholdsregler bliver iagttaget. Vi bliver 
alle testet en gang om ugen. Nu er vi begyndt at 
spise frokost sammen, og her til morgen fejrede 
vi den første fødselsdag efter nedlukningen. 
Det er dejligt og giver mere flow i vores arbejds-
rutiner – især de faglige”. 

De næste fem år
Hvis det står til de tre partnere, består 
 Møller & Madsen også om fem år af en stab 
af nogenlunde samme størrelse. Antallet af 
selvstændige og uafhængige revisionskonto
rer i den størrelsesorden er der ikke mange 
af på Vestsjælland, og intet tyder på, at det 
tal vil vokse. 

“Vi har selvfølgelig haft kikkerten ude for at se, 
om der var mulighed for at udvide kontoret. Det 
er jo os, der skal bliver større – ikke andre, der 
skal blive større. Jeg har altid haft en tanke om, 
at det kunne være spændende at være 15 med-
arbejdere, men der er altså ikke meget at komme 
efter. Det meste er blevet opkøbt”, fortæller 
Helle Ebsen, og Jacob Kronow fortsætter: 

“Vi har ikke lagt den store forkromede strategi, 
men vi vil gerne stille og roligt vækste organisk 
og samtidigt hele tiden optimere og effektivisere 
vores arbejdsgange. Vores medarbejdere er me-
get loyale, og de fleste har været her i mange år. 
Derfor tror jeg også, at du vil møde de samme 
medarbejdere om fem år, som dem du ser her 
på kontoret i dag”.  •

Otte ud af de ni ansatte i Møller & Madsen. Står det til de tre partnere, består 
Møller & Madsen også om fem år af den stab af nogenlunde samme størrelse.
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Vi har ikke lagt den store forkromede strategi, men vi vil gerne stille og  
roligt vækste organisk og samtidigt hele tiden optimere og effektivisere  
vores arbejdsgange.

Jacob Kronow, partner og registreret revisor, Møller & Madsen, registreret revisionsaktieselskab



 
Tekst/ Julie Gjøtterup Andersen 
politisk konsulent, FSR – danske revisorer 
Foto/Female Invest

“Vi mødtes på CBS, hvor en fælles interesse for 
aktiehandel og en undren over manglen på 
kvinder i investeringsverdenen gav os idéen 
til at starte Female Invest. Det startede som en 
hobby, hvor vi arrangerede uddannende events 
i samarbejde med banker og finansielle insti-
tutioner. Vi ramte hurtigt 25.000 deltagere til 
disse fysiske events, og det blev umuligt at følge 
med efterspørgslen”, beretter AnnaSophie 
Hartvigsen.

Det blev vendepunktet og hovedforklaringen 
på, at Camilla Falkenberg, Emma Due Bitz og 

For tre år siden stiftede tre danske kvinder i midten 
af 20’erne, hvad der i dag er Europas største 
læringsplatform for investering målrettet kvinder. 
Virksomheden har betalende medlemmer i 56 
lande og samarbejder med globale spillere i den 
finansielle sektor. Selvom kun to procent den samlede 
venturekapital går til kvinder, har de tre iværksættere 
bag Female Invest ApS for nyligt lukket deres første 
investeringsrunde på 10 millioner kroner, og når 
sommeren går på hæld, står de over for at skulle pitche 
deres forretningsmodel foran nogle af verdens mest 
prominente investorer ved Y Combinator i Silicon Valley.

Female Invest 
kæmper for 
finansiel 
ligestilling

Dette er den fjerde artikel i en artikelserie i magasinet 
SIGNATUR om iværksættere og iværksætteri. Temaet 
tegner fra gang til gang et portræt af en dansk iværksæt
ter, der fortæller om vejen til succes og beskriver nogle 
af de udfordringer, der kan opstå undervejs.

SUCCESFULDE 
IVÆRKSÆTTERE

Camilla Falkenberg (venstre), Anna-Sophie Hartvigsen (midten) og Emma Due Bitz 
(højre) er som de første danske kvinder blevet hyldet på den prestigefyldte Forbes-liste 
‘30 under 30’. Listen fremhæver  fremtrædende unge inden for finansverdenen.
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Vi ser et stort vækstpotentiale i at komme ud i verdenen, fordi økonomisk 
ulighed er et globalt problem. Mange af vores samarbejdspartnere er 
veletablerede i England, og så ligger det geografisk tæt på. For os bliver 
England også en trædesten til USA.
 
Anna-Sophie Hartvigsen 
Female Invest

 
Det kan virke meget banalt, men det har været en stor barriere for os 
ikke at have et netværk med ligesindede at se op til og dele vores interesse 
for investeringer med. 
 
Emma Bitz 
Female Invest

AnnaSophie Hartvigsen omdannede Female 
Invest til en virksomhed og blev iværtsæt
tere på fuldtid – også selvom de hver især 
kort forinden havde underskrevet kontrak
ter på deres drømmejobs i industrien. Nu 
går de målrettet efter at gøre kvinder i hele 
verden økonomisk frie og sætte finansiel 
 lighed på samfundets dagsorden.

Forretningsgrundlaget forsvandt
I opstartsfasen var virksomheden hoved
sageligt båret af indtægterne fra samarbej
der med banker og finansielle institutioner. 
Da statsminister Mette Frederiksen satte 
dansk erhvervsliv på standby, kunne Camilla 
 Falkenberg, Emma Due Bitz og  AnnaSophie 
Hartvigsen dermed blot se til, mens Female 
Invest fik revet størstedelen af forretnings
grundlaget væk under sig. De tre iværksættere 
havde ikke på forhånd udtænkt en corona
strategi, de kunne ty til, men for måede 
allige vel at forvandle deres investerings
netværk til en digital succes ved at skabe og 
 skalere en online læringsplatform.

“På en uge mistede vi 86 procent af vores om-
sætning, fordi det ikke længere var muligt at 
holde vores fysiske events. I slutningen af 2019, 
inden corona ramte, var vi stille og roligt begyndt 
at bevæge os væk fra kun at være eventbaseret 
over mod at være en digital læringsplatform 
med betalende medlemskaber. Da Danmark 
lukkede ned, havde vi kun en demoudgave af 
læringsplatformen liggende, så vi besluttede at 
omlægge strategien fuldstændigt og eksekvere 
planen om en læringsplatform hurtigst  muligt,” 
siger Camilla Falkenberg, der sammen med 
sine to medstiftere arbejdede de første 
uger i døgndrift på at få stablet webinarer 
på  benene, skrevet artikler og produceret 
 videoer til deres læringsplatform. 

Efter kort tid gik Female Invests nye lærings
platform i luften, og medlemmerne  begyndte 
med det samme at strømme til. De tre iværk
sættere kunne gå ud af corona året 2020 med 
et selskab, der havde vækstet med 1200 pro
cent. I dag har Female Invest medlemmer i 
56 forskellige lande og globale samarbejder 
med finansielle institutioner, som køber 
adgang til deres platform til medarbejdere 
og kunder. 

Prominente investorer i ryggen
Selvom Female Invest siden opstart har væ
ret profitable, hentede de tre iværksættere 
for første gang i december 2020 ekstern 
 kapital på 10 millioner kroner og udvidede 
ejerkredsen med prominente investor
navne, der blandt andre tæller Mia Wagner, 
medstifter af Nordic Female Founders og 
investor i tvprogrammet ‘Løvens Hule’, og 
Jeppe Christiansen, administrerende direk
tør i Maj Invest. 

“Det kræver en sund og bæredygtig forretning 
at have et stort og varigt impact. Vi startede 
virksomheden uden en krone på lommen, og 
vi ser os selv som en græsrodsbevægelse, fordi 
Female Invest har været økonomisk båret frem 
af den store efterspørgsel på vores produkt. Vi 
nåede helt op på syv fuldtidsansatte, inden vi 
lukkede vores første investeringsrunde, og det 
er vi meget stolte af. Nu har vi fået penge og står 
med et yderst kompetent team, der deler vores 
passion for finansiel ligestilling, så vi har mu-
lighed for at speede processen noget mere op,” 
fortæller Emma Bitz. 

Pengene skal gå til en international ekspan
sion. De tre danske kvinder har i første om
gang udset sig England. 

“Vi ser et stort vækstpotentiale i at komme ud i 
verdenen, fordi økonomisk ulighed er et globalt 
problem. Mange af vores samarbejdspartnere 
er veletablerede i England, og så ligger det geo-
grafisk tæt på. For os bliver England også en 
trædesten til USA. Klarer vi den i England, er vi 
også rustet til at komme ind på det amerikan-
ske marked,” siger AnnaSophie Hartvigsen.

I selskab med Airbnb og Dropbox
De tre iværksættere går en særdeles afgø
rende sommer i møde i forhold til at opnå 
det ultimative mål: At blive verdens største 
læringsplatform for investering og privat
økonomi målrettet kvinder. Female Invest 
er blandt de få udvalgte superiværksættere, 
der er blevet inviteret indenfor til det tre 
måneder lange og prestigefyldte accelerator
program Y Combinator. En virksomhedsin
kubator, som nogle af de største iværksæt
tere i Silicon Valley står bag, og som før har 
investeret i Dropbox, Stribe og Airbnb og i 
dansk regi Soundboks og Airhelp.

“Flere end 10.000 virksomheder ansøger, men 
kun cirka én procent får et ja. Konceptet er, at vi 
får tilknyttet udvalgte partnere, der skal hjælpe 
os med at skalere Female Invest og tage os til 
det næste niveau. Forløbet på de tre måneder 
kulminerer i en demodag, hvor vi skal præsen-
tere Female Invest for investorer fra hele verde-
nen. Det hedder sig, at de startupvirksomheder, 
der deltager, har en gennemsnitlig værdiansæt-
telse på tre gange så meget, når de rejser hjem 
fra Silicon Valley. Derfor er det en meget stor 
ting for os at være kommet gennem nåleøjet, og 
vi forventer, at forløbet bliver en gamechanger 
for Female Invest,” siger Camilla Falkenberg.

De tre danske iværksættere kommer dog 
ikke fysisk til Silicon Valley i denne omgang. 

“På grund af coronakrisen afvikles forløbet vir-
tuelt. Vi er naturligvis ærgerlige over at blive 
den fantastiske oplevelse foruden, men vi prø-
ver at se positivt på situationen. Der er klare 
fordele i, at vi samtidig med tre måneders for-
løbet kan være tæt på vores team på ni fuld-
tidsansatte og følge hverdagen og alle de spæn-
dende nye tiltag, vi har gang i, på kontoret uden 
at være ni timer bagud,” siger Emma Bitz. 

Savner kvindelige rollemodeller
I Danmark stiftes kun 25 procent af de nye 
virksomheder af kvinder, og kun cirka to 
procent af den samlede  venturekapital 

går til kvindelige iværksættere. Camilla 
 Falkenberg, Emma Due Bitz og AnnaSophie 
Hartvigsen er med i den lille andel af kvinde
lige iværksættere, som stifter virksomhed i 
Danmark og tilmed har kapital i ryggen. 

Iværksætteri handler i høj grad om mindset, 
og derfor er det vigtigt med rollemodeller, 
fortæller de tre stiftere, der undervejs har 
savnet iværksætternetværk for kvinder i deres 
egen branche. 

“Det kan virke meget banalt, men det har været 
en stor barriere for os ikke at have et netværk 
med ligesindede at se op til og dele vores inte-
resse for investeringer med. Det er ikke fordi, vi 
ikke vil netværke med mænd, men de fleste kan 
nok sætte sig ind i, at det indimellem er rart at 
møde nogle, man kan spejle sig i,” siger Emma 
Bitz og tilføjer:

“Der er selvfølgelig også fordele ved at være 
blandt den lille andel af kvindelige iværksæt-
tere. Der bliver ofte lagt ekstra mærke til os, når 
vi er ude, fordi vi er sjældne – især fordi vi var 
så unge, da vi gik i gang. Når vi er ude at finde 
nye samarbejdspartnere, kan vi på den anden 

side også opleve, at folk har svært ved at for-
stå, hvorfor vores produkter koster penge, når 
det nu har et godt formål. Sådan havde det nok 
ikke været, hvis vi var tre mænd midt i halv-
tredserne. Ligesom alle andre virksomheds-
ejere har vi en bundlinje at tænke på.”  •

Camilla Falkenberg (venstre), Emma Due Bitz (midten) og Anna-Sophie Hartvigsen (højre) har vundet Cartier  Women’s Initiative,  
der er verdens største konkurrence for kvindelige iværksættere. Til førstepladsen hørte en præmiesum på 100.000 dollars.
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Tekst/ Amalie Redke,  
kommunikations- og marketingkonsulent i FSR – danske revisorer

Michael Nielsen er registreret revisor og partner i Døssing & Partnere, 
hvor han agerer daglig direktør og er ansvarlig for kontorets kvalitets
sikring. Det har langt hen ad vejen ligget i kortene, at  Michael Nielsen 
skulle være revisor.

“Jeg har altid været lidt af en talnørd i skolen, og det med at regne og re-
videre var lige mig. Dengang brugte man ikke regnemaskine. I dag kan 
man dårligt lægge to tal sammen, uden at man skal have en regnema-
skine. Jeg var fabelagtig god til hovedregning i skolen. Tal var i virkelig-
heden bare mig,” fortæller Michael Nielsen.

Selvom Michael Nielsen er glad for tal, påstår han, at tal ikke er hans 
stærkeste side. Årsagen til dette er, at det er mennesker, forståelsen 
og engagementet i opgaven, der driver ham.

“I dag handler det i virkeligheden meget om at forstå mennesker. Vi kan 
alle sammen regne og har de samme regneark, som vi kan putte tallene 
ned i. Vi har de samme programmer og har meget af den samme stan-
dard med. Det er i virkeligheden ved at forstå mennesker, at vi kan gøre 
en forskel.”

Den netværkende introverte revisor
Michael Nielsen beskriver sig selv som introvert, man alligevel har 
han igennem årene opbygget et stort netværk og skabt relationer ud 
over sit fag. Det har han blandt andet gjort ved at deltage i netværks
grupper som for eksempel Læselounge Nordsjælland, som er et er
hvervsnetværk målrettet ledere.

“Jeg er aktiv i flere netværk. Det gælder om at møde mennesker og skabe 
relationer. Hvis man skal gøre en forskel over for sine kunder, betyder 
det meget, at man kan skabe kontakt med andre mennesker. At man 
kan skabe relationer. Det er noget, som vi bruger mange ressourcer på i 
 Døssing & Partnere,” fortæller Michael Nielsen og fortsætter:

“Alle medarbejdere har styr på kerneforretningen, men det er ydelser 
som for eksempel HR-rådgivning, almindelig rådgivning, digitalisering 
og alle de andre nye forretningsområder, som er det, der skal gøre en 
forskel. Som revisor skal man enten kunne tilbyde det eller kunne skabe 
en relation for sine kunder til en, som kan hjælpe med de ting. I dag skal 
revisorer i langt højere grad end tidligere være en rådgiver for sine kun-
der, og revisorer skal kunne mange flere ting, hvor det tidligere var mere 
specialiseret.”

En branche i rivende udvikling
Der er sket meget siden Michael Nielsen satte sine ben hos revisions
huset Borg og Green I/S tilbage i 1979.

“Revisorbranchen er en branche, hvor der er sket meget forandring. 
Hvidvask, digitalisering og ikke mindst kvalitetskontrol og -tilsyn har 
ændret meget på revisors hverdag over en 40-årig periode – men vel 
ikke til det dårligere. Branchen har været under enorm udvikling. I dag 
bruger vi jo nærmest ikke en kuglepen eller en blyant. Vi skriver ikke 
engang regnskabet under, det foregår digitalt. Vi er i dag meget mere on-
line. Jeg kan sætte mig ud i min bil eller på en café – ja, faktisk hvor som 
helst i verdenen, og gå på min arbejdsmail. Det er en fordel – især under 
corona. Det har givet en stor fleksibilitet,” fortæller Michael Nielsen.

Ifølge Michael Nielsen vil den største udfordring som leder om fem 
år være at forstå mennesker.

“Mennesker er forskellige, og vi er i dag utroligt komplekse, fordi vi hur-
tigt er opdateret på al viden, og vi sætter spørgsmålstegn ved alt. Vi har 
aldrig fred, fordi vores mobiltelefon og mail jagter os,” forklarer Mi
chael Nielsen.

Michael Nielsen har gang på gang hørt andre tale om, at digitalise
ringen er en trussel for revisorbranchen, fordi der skal bruges færre 
revisorer, men det mener Michael Nielsen ikke. Her kommer men
nesket nemlig ind i billedet.

“Det er mennesket, der skal kunne tolke på tallene. Det er mennesket, 
som skal kunne skubbe det i den rigtige retning. I virkeligheden er det 
jo alt slavearbejdet, som er forsvundet,” understreger han og tilføjer: 
“Udviklingen kan man ikke stoppe, så det gælder bare om at finde det 
rigtige tidspunkt at komme med ombord.”

Selvom mange ting med teknologien går hurtigt – og coronasituati
onen utvivlsomt også har sat skub i nogle ting – så tror Michael Niel
sen stadig, at der sidder nogen og roder med fysiske bilag og andet 
manuelt arbejde om 10 år.

Michael Nielsen har været en del af revisorbranchen  
i mere end halvdelen af sin levetid. Meget er sket, siden han  
i 1979 begyndte sin rejse til revisor hos Borg og Green I/S.  
Den 12. juli fylder Michael Nielsen 60 år.

Distanceledelse i en coronatid
Coronasituationen har stillet helt særlige krav til både ledere og 
medarbejdere. Døssing & Partnere har gjort meget for at fastholde 
det sociale.

“Vi holder normalt kaffepause på kontoret hver dag i tidsrummet 
1414.15. Det er en god gammeldags tradition, hvor man lige kan 
samles og få et afbræk. Under coronaen har vi holdt kaffepausen on
line i mindre teams. På den måde får man en føling med hinanden 
– også selvom vi ikke har siddet sammen fysisk,v fortæller Michael 
Nielsen.

I den forbindelse understreger Michael Nielsen også vigtigheden 
af, at medarbejderne hos Døssing & Partnere trods distancen stadig 
 føler sig som en del af et team.

“Det er vigtigt, at man ikke er egoistisk, men at man er bevidst om, at 
man er en del af et team. Vi har et motto, der lyder: Sammen kommer vi 
alle i mål. Er der en, der ikke er kommet i mål, så er ingen af os kommet 
i mål. Det nytter derfor ikke noget, at der står én den 30. juni eller den 
1. juli og siger “god ferie”. Vi skal hjælpe hinanden.”

Trods netværk og teamspirit har Michael Nielsen en tendens til at gå 
stille med dørene, når han har en mærkedag i sigte.

“Da jeg havde 25-års jubilæum på kontoret, havde jeg gået så stille med 
det, at de ikke opdagede det, før det poppede op på LinkedIn – og der 
kommer det gerne et par dage for sent. Jeg er heller ikke hjemme på min 
fødselsdag. Det er jo lidt fordelen ved at have fødselsdag i juli. Normalt 
ville vi være rejst sydpå, men det gør vi ikke i år på grund af corona. I ste-
det gemmer vi os i et sommerhus et sted i Danmark,” afslutter Michael 
Nielsen, der fylder 60 år den 12. juli 2021, og som kan se tilbage på 
et liv i revisorbranchens tjeneste i mere end 30 år.  •

 
Det gælder om at møde mennesker og skabe relationer. 
Hvis man skal gøre en forskel over for sine kunder, be-
tyder det meget, at man kan skabe kontakt med andre 
mennesker. At man kan skabe relationer.
 
 
Michael Nielsen 
Registreret revisor og partner i Døssing & Partnere

Tal er ikke min 
stærke side
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MÆRKEDAGE

Runde fødselsdage

August 2021
Statsautoriseret revisor og partner 
Kim Rune Brarup, Martinsen 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 
Skjern, fylder 60 år den 3. august 2021

Statsautoriseret revisor og partner 
Steffen Møller Jensen, Beierholm, 
Kalundborg, fylder 60 år den 4. august 
2021

Statsautoriseret revisor og økonomi- 
direktør John Andreasen, Aller Tryk A/S, 
Taastrup, fylder 60 år den 4. august 2021

Registreret revisor og ejerdirektør 
Poul Møller, Møller & Co. Godkendt 
revisionsanpartsselskab, Bramming, 
fylder 70 år den 5. august 2021

Statsautoriseret revisor og senior-
partner Brian Olsen Halling, BDO, 
København, fylder 50 år den 13. august 
2021

Statsautoriseret revisor og indehaver 
Ole Poulsen, Revisionsfirmaet Ole 
Poulsen, Lyngby, fylder 70 år den 15. 
august 2021

Registreret revisor og indehaver 
Finn Randrup Diemer, FD*Revision, 
Næstved, fylder 70 år den 16. august 
2021

Registreret revisor og manager 
Karl Verner Bertelsen, BDO, Skagen, 
fylder 70 år den 16. august 2021

September 2021
Registreret revisor og indehaver Brian 
Vahlkvist, Revisions-Centret ApS, 
Næstved, fylder 50 år den 3. september 
2021

Statsautoriseret revisor Torben Klit 
Andersen, Skattechef hos Nykredit, 
Aalborg, fylder 60 år den 8. september 
2021

Registreret revisor og tidligere indeha-
ver Claus Langaa, Danrevi Søndersø, 
fylder 60 år den 11. september 2021

Juni 2021
Registreret revisor Kenneth Jørgensen, 
Revisionsfirmaet Albrechtsen, 
Frederiksberg, fylder 60 år den 20. juni 
2021

Registreret revisor og partner 
Michael Møller, National Revision, 
Randers, fylder 60 år den 21. juni 2021

Registreret revisor Karsten Reher, 
indehaver af Karsten Reher 
Revisionsanpartsselskab, Søborg, fylder 
70 år den 25. juni 2021

Statsautoriseret revisor og partner 
Morten Munk, Dansk Revision, Hillerød, 
fylder 50 år den 27. juni 2021

Statsautoriseret revisor og partner 
Gert Fisker Tomczyk, PwC, København, 
fylder 60 år den 28. juni 2021

Statsautoriseret revisor Kaj Larsen, 
Vodskov, fylder 80 år den 29. juni 2021

Registreret revisor og partner 
Henrik Svenstrup, Dansk Revision, 
Viborg, fylder 50 år den 30. juni 2021

Juli 2021
Statsautoriseret revisor Karsten 
Andersen, indehaver af karandersen, 
Regstrup, fylder 50 år den 4. juli 2021

Statsautoriseret revisor og partner 
Tina Lene Pedersen, Brandt Revision, 
Aarhus, fylder 50 år den 7. juli 2021

Registreret revisor og økonomikonsu-
lent Kim Busk Nørgaard, LandboNord, 
Brønderslev, fylder 60 år den 8. juli 2021

Statsautoriseret revisor Tyge Petersen, 
Ry, fylder 70 år den 11. juli 2021

Registreret revisor og partner 
Michael Nielsen, Døssing & Partnere 
Godkendt revisionsinteressentskab, 
Hillerød, fylder 60 år den 12. juli 2021

Statsautoriseret revisor og partner 
John Sørensen, Beierholm, Aarhus, 
fylder 70 år den 14. juli 2021

Registreret revisor Helle Kristensen, 
Kvist & Jensen A/S Statsautoriserede 
Revisorer, Grenaa, fylder 60 år den 20. 
juli 2021

Statsautoriseret revisor Carsten Just 
Andersen, Director, Consolidation & 
External Reporting, Arla Foods amba, 
Viby J., fylder 50 år den 22. juli 2021

Statsautoriseret revisor og  partner 
Birgit Morville Schrøder, EY, København, 
fylder 60 år den 26. juli 2021

Virksomhedsjubilæer

Juli 2021
Henrik Blixenkrone registreret revisions-
anpartsselskab, Virum, har 30-års 
 virksomhedsjubilæum den 1. juli 2021

Birkebæk Revision ApS, Ringsted,  
har 30-års virksomhedsjubilæum den 
1. juli 2021

Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer

S. 58 /   SIGNATUR #2 NAVNESTOF
Mærkedage



Sikker rådgivning med  
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