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LEDER

Så er vi i gang
med sæsonen
Af næstformand Carsten Hedegaard Fohlmann

tastearbejdet og få fokus på kontrol af
bogføringen og analysere tallene. Eller
sagt på en anden måde – vi kan øge den
værdi, vores arbejde giver kunderne.
Automatiseringerne både af bogholderiet, men også af revisionsprocesserne,
er nærmest guld værd for os revisorer.
Vi har en enestående mulighed for at få
tid til at udføre flere og andre opgaver
for kunderne, og måske også sjovere
opgaver – og måske også med en højere
indtjening.

Carsten Hedegaard Fohlmann,
næstformand i FDR

Så er vi i gang med sæsonen – de fleste
revisorer har kørt konstant på højtryk
siden januar 2020 – jeg tror, at vi alle
glæder os til, at det sidste oplysningsskema i juni måned er indsendt, hvorefter
vi kan lukke mailen for et par ugers
ferie. Der er lys forude!
De politiske kræfter for at komme
snyd og svindel til livs, der startede
med vedtagelsen af Kontrolpakken i
2020 og ændringerne i revisions- og
revisorpligten i 2021, er indtil videre
kulmineret med forslaget om en ny
bogføringslov. Loven har været i høring
og forventes fremsat i Folketinget i
slutningen af februar måned. Som det
ser ud nu, vil det fremover kun være de
helt små virksomheder, som kan nøjes
med at bogføre én gang om året. Den
nye bogføringslov vil derfor medføre,
at vi kommer tættere på flere af vores
kunder; og med automatiseringen af
bilagshåndteringen kan vi slippe for
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I dette nummer af Danske Revisorer
har Jesper Præst Olsen skrevet en artikel
om den nye bogføringslov. Jesper har
som FDR’s repræsentant i Regnskabsrådet været med til forarbejdet med den
nye lov. I forlængelse af denne har vi
kigget nærmere på nogle af de systemer,
der kan hjælpe revisorer og deres kunder med at få ”sat strøm til” bilagene.Vi
havde ikke plads til alle systemerne, så
vi kan kun anbefale selv at undersøge
markedet.
Når vi kender den endelig formulering
af den nye bogføringslov, vil vi afholde
et webinar, hvor vi gennemgår, hvad
den kommer til af betyde. Ligeledes
planlægger vi i efteråret flere kurser
om kontrolpakken, bogføringsloven og
revisor-/revisionspligten.
I dette nummer kan du også læse mere
om XBRL, et fil-format revisorerne har
kendt i en del år efterhånden, men her
får du et lidt dybere kendskab til, hvad
det egentlig er. XBRL blev i sin tid
lanceret som den smarte ting, der kan
gøre det nemmere at udveksle regnskabsdata mellem myndighederne – den
effektivisering har vi dog til gode at se.
Vi indberetter jo stadig de samme tal

flere steder. Det unødige bureaukrati
er til stadighed et af SMVdanmarks fokusområder.Vi kender alle til de trælse
og tunge indberetninger til Danmarks
Statistik og indberetning af de samme
oplysninger flere steder.
I FDR’s kursusudvalg glæder vi os til
snart at kunne afsløre vore kursusprogram for efteråret 2022, som vil byde på
flere kendinge som ”Aktuelt om Skat”
og vores roste ”Faldgruber-kurser”,
men der vil også være nye temaer.Vi
har også lagt sidste hånd på programmet
for Regnskabseventet 2022 den 19. 23. september. På Scandic Hotel i Kolding vil vi afholde et 70 timers kursus
(dog vil der ”kun” kunne optjenes 32
timer per person), generalforsamling og
debatmøder.Vores samarbejdspartnere
er selvfølgelig også inviteret.Vi forventer, at du vil kunne møde mindst 30
forskellige leverandører til regnskabsbranchen.

UDGIVER

Bygnaf 15
6100 Haderslev
Telefon: 6593 2500
fdr.dk • fdr@fdr.dk
Danske Revisorers målsætning er
at bringe kortfattede, relevante
og faglige artikler. Synspunkter,
der kommer til udtryk i Danske
Revisorer, behøver ikke nødvendigvis
at være udtryk for foreningens eller
bestyrelsens standpunkter.

ANSVARSHAVENDE
REDAKTØR

Nr. 1 – Marts 2022

Indhold
4-5

Nyt lovforslag om ændring af bogføringsloven
– nye muligheder for os som rådgivere

7-9

Indscanning og bogføring - et mindre indblik

10-11

Rundt om XBRL

13-16

Pas på uafhængigheden

17-19

Ejerledere - Skab rum til strategiske overvejelser og
daglig ledelse!

PER KRISTENSEN, FORMAND FDR

REDAKTION
SUSANNE HOLM
CHARLOTTE ELWAIN
TOM PICANO

ANNONCEPRISER
1/1-side 180x263,5................. kr. 7.865,1/2-side 180x130..................... kr. 6.050,1/3-side 180x85....................... kr. 4.840,1/4-side 180x63....................... kr. 4.235,Bagside 160x205..................... kr. 8.470,Gentagelsesrabat på 15 procent
for 4 indrykninger.

TA’ DET FAGLIGE INDSTIK UD MIDT I BLADET

Annoncemateriale leveres digitalt.
Indleveringsfristen er 4 uger før
udgivelse. Danske Revisorer
udkommer fire gange årligt.
Nurværende magasin er nr. 1 / 2022
Redaktionen afsluttet februar 2022.

LAYOUT, PRODUKTION
OG TRYK
Erhverv-fyn.dk
OPLAG:
750 eksemplarer
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Rundt om XBRL
Læs mere side 10-11

MARTS 2022 · DANSKE REVISORER

3

Nyt lovforslag om ændring
af bogføringsloven
– nye muligheder for os som rådgivere

Af vores tidligere artikel er bogføringslovens sigte og historik blevet gennemgået. Forventningen var her, at der løbende vil komme ændringer hertil. I november 2021 er der udarbejdet nyt forslag til bogføringsloven. I FDR er vi glade for at have haft mulighed for at bidrage
med input til processen frem til lovforslagets forventelige vedtagelse. Lovforslaget forventes
at blive fremlagt i folketinget i februar.

Af CEO & statsautoriseret revisor, Jesper Præst Olsen, GoAudit Statsautoriseret Revisionsanspartsselskab

succes med den præventive kontrol af
virksomheder for at ramme kredsen
af virksomhedsdrivende, der ikke har
reelle hensigter.

Jesper Præst Olsen,
Statsautoriseret revisor

I det kommende lovforslag er der i
samme proces sket ændring af Årsregnskabsloven omkring indsendelsesfristen,
der udvides fra 5 til 6 måneder for at
skabe sammenhæng til fristen for selvangivelsen.

Imidlertid har Erhvervsstyrelsen alene
haft mulighed for at foretage kontrol
med virksomheder, der har aflagt deres
første årsrapport. I det kommende lovforslag åbnes mulighed for, at styrelsen
ud fra en risikobaseret betragtning
allerede på virksomhedens starttidspunkt – i forhold til tidligere lov efter
første regnskabsaflæggelse – kan lave
en kontrol af bogføringen for korrekt
regelefterlevelse. Det samme gør sig
gældende for virksomheder, der ikke
har valgt at foretage revision og i øvrige
tilfælde på andre forhold, der medfører
forøget mistanke for overtrædelser.

Det kommende lovforslag sigter mod at
skabe præciseringer inden for definitioner, afstemnings- og dokumentationskrav, opbevaring og digitalisering,
samt at muliggøre en tidligere kontrol af
virksomhederne hos Erhvervsstyrelsen,
og indeholder en række mulige sanktioneringer for udvalgte virksomheder.

Stramningen hilses velkommen, da der
synes at have været savnet tilstrækkelig
hjemmel i den nuværende lov. Imidlertid håber vi, at fokus også ender med at
blive på virksomheder, hvor der reelt er
risiko for regelbrud og derved anvendes
som en sanktionering mod virksomheder, hvor lovovertrædelser forekommer
og ikke som en generel omkostningsbyrde for virksomheder, der i forvejen
efterlever reglerne.

Tidligere og øget kontrol
Kontroller kan være præventive,
applikationsbaserede eller efterfølgende foretaget. SKAT har tidligere haft

Den tidsmæssige placering af bogføringen og digitalisering heraf
I den kommende bogføringslov
foreskrives, at alle transaktioner skal
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registreres snarest efter gennemførslen, hvilket er svarende til nuværende
lovgivning. Imidlertid kræves nu, at
materialet ligger digitalt senest 10 dage
efter registreringen har fundet sted. Små
virksomheder med omsætning på under
300.000 kr. er undtaget heraf. Men i
begge tilfælde er fokus på, at det tilsikres, at materialet opbevares, så fejl og
misbrug ikke forekommer. Denne del
bliver interessant, idet det jo reelt har
været et stort problem, at der i en række
virksomheder ikke har været noget
bogføringsmateriale, når eksempelvis
kurator kom til.
I de oprindelige tanker til lovændringen lå imidlertid et forslag omkring
anvendelse af certificerede bogføringssystemer, hvilket der politisk arbejdes på
at skabe rammerne for, hvorfor denne
del må forventes at blive implementeret
ved en senere forventelig ændring på
området.
I forslaget er ligeledes et markant forhøjet bødeniveau på op til 1,5 mio. kr.
for virksomheder, der ikke er i stand til
at frembringe grundlaget for bogføringen til myndighederne – hvilket tidligere har været tæt på omkostningsfrit for
overtrædere at skjule deres spor. Dette
er et klart signal fra lovgivere om, at
efterlevelse af regler om bogføringen i
virksomheder skal tages alvorligt. Det
følger godt i tråd med ønsket om at
ramme dem uden reelle hensigter og

Opbevaring af materiale

ikke den almindelige virksomhed, der
opfylder kravene.
Afstemninger og dokumentation
Et andet positivt element er præcisering
af kravene til afstemninger. Afstemninger er nu et krav som del af grundlaget
for indberetningerne af moms, afgifter,
skat og årsrapporter såvel som øvrige
indberetninger til myndighederne. Det
øger muligheden for at stille større
krav end tidligere og har til sigte at øge
kvaliteten af materialet for vores kunder.
Dernæst skal materialet anvendt til bogføring og årsrapporten dokumenteres
senest 10 dage efter digitalt.

Reglerne for opbevaring er fortsat 5 år.
Imidlertid er lokationskravet erstattet af
fri adgang til cloudtjenester. Dette anses
som en lempelse, der imidlertid medfører en pligt til at sikre, at der løbende
sker sikkerhedskopiering af materialet.
Derved bliver det muligt at sikre, at den
løbende bogføring er tilstede.
Ikrafttrædelse
Den nye bogføringslov forventes ved
vedtagelsen at træde i kraft fra 1. juli
2022, hvorimod krav om opbevaring og
digital registrering forventes at gælde
for transaktioner fra 1. januar 2023.
Erfaringer fra COVID-19
Det kan konstateres, at trods alle
besværligheder og udfordringer, som
COVID-19 har medført, så har Erhvervsstyrelsen også fået en stor indsigt
i ”klimaet for bogføring” i virksomhederne.

Opbevaringskravet har altid være der,
men den digitale del er ny. Jeg anser
de øgede krav som en mulighed for
løbende at få ajourført vores kunders
grundlag for at tage beslutninger i deres
forretninger og skabe et bedre beslutningsgrundlag. Men husk ligeledes, at
det samtidig kan være en mulighed for
at øge både prisen og relevansen af jeres
services som rådgiver for vores kunder.

kunder til andre indberetninger end
normalt. Erhvervsstyrelsen derimod har
opnået erfaring i, hvorledes virksomhederne har tilrettelagt deres bogføring.
Grundlaget for en bedre fremtidig
kontrol er derved også gjort klar. På den
baggrund er det en klar anbefaling at
få kunderne til at tilpasse sig fremtidens
bogføring, så der sker mere løbende –
og i et hvis ikke allerede nu så bliver
det – i et digitalt miljø på alle leder og
kanter.
Det giver os muligheder for at blive den
”husdoktor” i økonomi, som vi oftest
har ønsket os at være. Så lad os gribe
chancen og få kunderne med på rejsen
– og derved stille krav til kunderne
samt skabe muligheden for at øge vores
priser som følge af den øgede værdi, vi
skaber, ved de nye krav til bogføringen.
God arbejdslyst derude.

Vi har som rådgivere skulle sikre et
mere ajourført grundlag for vores

KRISE I VIRKSOMHEDEN ... ?
Redningsbistand tilbydes
Skal vi hjælpe kunden i samarbejde
med revisor?
o
o
o
o

Hurtig, effektiv og rå analyse af virksomheden
Gode råd for redningsaktion
Idékatalog og handlingsplan til fremtiden
Tilbud om samtalepakke

SAMTALEPAKKE efter booking
Trin 1:
Returnering af grundoplysninger og materiale efter
vores ønskeliste fremsendt ved booking – alt efter
det muliges kunst.
Trin 2:
Gennemgang af modtagne stamdata og modtaget
materiale m.v.
Trin 3:
Møde 1 time med deltagelse af både Thorbjørn og
Andreas. Virksomhedens revisor kan deltage i mødet.
Trin 4:
Oplæg til indledning af redningsplan

Pakken: DKK 7.500 + moms

SPECIALISTER I REKONSTRUKTION
THORBJØRN HELMO MADSEN

Betydelig erfaring med:

Tlf.: 7023 2222

• gældsordninger
• gældseftergivelse
• genopretning af kriseramt
virksomhed i eksisterende
eller ny ejerstruktur

Revisor (HD), skatterådgiver
Partner i Taxmaster
www.taxmaster.dk

ANDREAS KÆRSGAARD MYLIN
Tlf.: 3018 1050

Advokat (H), partner i Holst,
advokatpartnerselskab
Ekstern lektor, Rekonstruktion
ved Københavns Universitet

Revisorinddragelse
Rådgivning i øjenhøjde
Praktisk tilgang

www.Holst-law.com
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“MASTER I SKAT GÅR I
DYBDEN MED EMNER, SOM
VI I REVISIONSBRANCHEN
BERØRER HVER DAG. MAN KAN
SPECIALISERE SIG, OG DER
ER MULIGHED FOR AT FÅ EN
HELGARDERET FORSTÅELSE
FOR SKATTEFAGET.”
Tina Rosendal Jensen
Senior Tax Consultant i Baker Tilly

NYE SKATTEOPGAVER KRÆVER NY VIDEN

DU FÅR:

Master i Skat på CBS opdaterer dig på en skatte
lovgivning, der løbende ændrer sig. Du specialiserer
dig inden for fag som erhvervsbeskatning, moms
eller regnskab og skat, så du er rustet til at løse dine
kunders nye problemstillinger.

• Et fleksibelt uddannelsesforløb du kan tilpasse din hverdag
• Alsidige værktøjer der flytter dig fra kompetence
til ekspertise
• Fag der er godkendt som en del af den obligatoriske
efteruddannelse for revisorer
• Muligheden for at vælge enkeltfag eller fuld uddannelse
cbs.dk/mas
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Indscanning og bogføring
- et mindre indblik
Set i lyset af den kommende ændring af bogføringsloven med øget digitalisering i fokus har
Foreningen Danske Revisorer ladet nogle virksomheder, der udbyder software til hhv. bogføring og indscanning af bilag, lade sig repræsentere i dette nummer af Danske Revisorer.
Der findes selvfølgelig flere på markedet, hvorfor dette blot er en lille appetizer til din og dine
kunders videre research ind i en verden med krav om øget digitalisering.

Bogføringssystemer

Idéen til Multi-Regnskab opstod, da
Henrik Fich og Steffen Jensen i 2017
sagde pænt farvel til Danløn efter, at
virksomheden blev solgt. Her opstod
den tanke, at der manglede en god bogføringsløsning, som også kunne håndtere værdipapirer og kapitalandele. Den
næste tanke var at tilføje skatte-relateret
funktionalitet og opstilling af årsrapport.
Det tredje bærende element er prisen,
som blev 300 kr. årligt for en enkeltmandsvirksomhed, 500 kr. årligt for
et drift-ApS og også 500 kr. årligt for
et simpelt holdingselskab (alle ekskl.
moms). Med elektroniske bilag, generelt
dokumentarkiv, opstilling af årsrapport,
mobil-app og meget mere, så er det
selvfølgelig en særdeles skarp pris.
Samarbejde med professionelle
I Multi-Regnskab er ambitionen
at blive det foretrukne værktøj for
professionelle revisorer og bogholdere
på de typer regnskaber, hvor behovet
matcher programmets funktionalitet.
Samarbejdet med professionelle er også
en væsentlig del af forklaringen på, at
prisen er så lav. Når support-behovet er
meget mindre, så skal prisen selvfølgelig
også være en anden.
Digital fremtid med faglighed
Der er god fart i digitaliseringen inden
for bogføring, regnskab og revision,
og i Multi-Regnskab arbejdes efter
konceptet “Digital fremtid med faglighed”.
Det er et kontinuerligt arbejde med at
understøtte og strømline arbejdspro-

cesser fra indhentning af bilag til færdig
årsrapport på en simpel, pragmatisk og
billig måde.

med banken eller andre programmer.
Fra 249,-/måned, ekskl. moms. Indeholder op til 1.000 posteringer pr. år*.

Multi-Regnskab er således ikke “bare”
en bogføringsløsning. Det er et oprigtigt bud på at understøtte en positiv
udvikling, hvor flere virksomheder får
professionel assistance, og hvor omkostningerne til software falder markant.

Smart
Til den, som vil arbejde smartere og
mere effektivt ved at automatisere bogføringen og minimere tastearbejdet. Fra
299,-/måned, ekskl. moms. Indeholder
op til 1.000 posteringer pr. år*.

Mere end 160.000 danske virksomheder har valgt e-conomic som deres
foretrukne regnskabsprogram.
Med e-conomic får man en fleksibel
administrations- og regnskabsløsning,
der giver smartere arbejdsgange i
hverdagen. e-conomic tilbyder automatiserede løsninger, der kan tilpasses din
virksomheds behov.
Den 1. april 2022 ændrer Visma e-conomic sine produktpakker. Selskabets
mange tillægsmoduler samles nu i fire
helstøbte pakker, som sætter standarden for, hvad et regnskabsprogram skal
kunne i fremtiden.
Fire pakker, fire behov (gældende fra
1. marts 2022)
Basis
Til den, som har behov for basale funktioner til fakturering, bankafstemning
og digitalt samarbejde om regnskabet.
Fra 199,-/måned, ekskl. moms. Indeholder op til 1.000 posteringer pr. år*.
Plus
Til den, som bruger flere bogføringsfunktioner og vil forbinde regnskabet

Avanceret
Til den, der både har et holdingselskab
og et driftsselskab – og som ønsker
sparring og uddannelse. Fra 399,-/
måned, ekskl. moms. Indeholder op til
1.000 posteringer pr. år*.
* Ekstra posteringer og brugere kan tilkøbes
til alle pakker

Dinero er et regnskabsprogram til små
og mellemstore virksomheder. Det er
stopfyldt med funktioner og indbyggede bogføringsregler, som hjælper
virksomhedsejeren med at stå på egne
ben med den daglige bogføring.
Derudover er der bogføringssupport 13
timer i døgnet, upload og scanning af
bilag, bankafstemning, momsrapporter,
integrationer og meget andet.
Det giver dig, som revisor, meget mere
tid til de sjove opgaver; Rådgivning,
vejledning, regnskabsrapportering, efterposteringer osv.
	Praktisk kassekladde, der kan indlæse
alle uafstemte bankposteringer
MARTS 2022 · DANSKE REVISORER
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	Upload ikke-bogførte bilag direkte
ind i kassekladden
	Nemt at trække relevante rapporter
	Mere tid til rådgivning og vejledning af kunderne
Med Dinero kan tingene gøres hurtigt.
Vi har naturligvis en kassekladde, som
oven i købet kan indlæse alle uafstemte
bankposteringer. Sammen med bilagsuploaderen, som gør det let at hente
ikke-bogførte bilag ind i kassekladden,
bliver det en leg at få bogført de svære
posteringer, som din kunde har brug for
netop din hjælp til.
Samtidig er der rapporter i systemet, der
kan hentes i CSV-format, så du hurtigt
og nemt kan komme i gang med det
sjove arbejde.
Starter - For den nystartede virksomhed, og gratis så længe du ønsker det
- gratis
Pro - Adgang til alle funktioner og integrationer – 245 kr. pr. måned pr. firma
ekskl. moms

Uniconta A/S har udviklet en revisor-løsning, der omfatter en række
værktøjer til understøttelse af revisorens
daglige arbejdsprocesser samt sikrer
et digitalt bilagsflow. Alle løsninger
til revisorer er udviklet i samarbejde
med brugerne og af medarbejdere hos
Uniconta A/S, der har mere end 30
års erfaring med at levere løsninger til
revisionsbranchen.
Uniconta revisor-løsning indeholder:
	Uniconta Time, integreret timeregistrering og planlægning til revisorer,
der sikrer økonomistyring, tids- og
udlægsregistrering, ferie og overtidsstyring, igangværende arbejde, samt
fakturering på revisors eget bogholderi. Pris: 99,- pr. bruger.
	Uniconta Planlægning, et værktøj
til ressourceplanlægning, der skaber
overblik over den enkelte medarbejders arbejdsopgaver med opgaver,
aktivitetsstyring og færdiggørelse.
Pris: Inkl. i Uniconta Time
	Kundebogføring med håndtering af
digitale bilag. Pris: 10,- pr. regnskab
	Uniconta Faktureringsbruger, så
revisors kunder selv kan fakturere
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deres kunder, mens revisor håndterer
alt andet for kunden. Pris: 59,- pr.
bruger.
	Uniconta Dashboard, integreret
BI-rapporteringsværktøj, der giver
mulighed for udarbejdelse af fleksible, interaktive og skræddersyede
rapporter som effektivt beslutningsgrundlag. Uniconta indeholder et
sæt standard dashboards, der understøtter den daglige drift. Pris: Inkl. i
Uniconta
	Uniconta Assistant app til projekt- og bilagsregistreringer samt
godkendelse på mobilen. Pris: Inkl. i
Uniconta
	Gratis Uniconta Upload app, der
sikrer, at både medarbejdere og kunder hurtigt og nemt kan indsende
alle deres bilag. Pris: Gratis.
Fuld revisoradgang til kunders
Uniconta
I Uniconta revisor-løsningen indgår også
gratis adgang for revisor til kundernes
egne Uniconta-installationer. Det giver
kunderne et komplet og moderne ERPog økonomisystem, der holder styr på alt
fra regnskab, økonomi, debitor, kreditor,
CRM, lager, logistik, projekter, anlæg
og produktionsstyklister, og hjælper
virksomheder til at blive digitale. Det er
gearet til at følge væksten i en virksomhed, fra simpel bogføring til styring af en
international virksomhed.
Pris: Fra 199,- pr. bruger.
Alle priser er pris pr. måned.
Scanningssystemer

Effektivisér og skab merværdi for
kunderne
Halvdelen af alle danske SMV’ere
forventer at søge rådgivning omkring
digitalisering inden for de næste tre år,
viser en nyere undersøgelse.
Selv samme undersøgelser fremhæver,
at et stigende antal virksomhedsledere
bruger deres revisorer, når de skal automatisere og digitalisere.
Netop nye teknologier som kunstig
intelligens og kontorrobotter kan
bidrage til at effektivisere revisorernes
arbejde, når det kommer til mere simple
bogføringsopgaver, så der frigives tid til
mere rådgivning.

“Man skal erkende, at verden ikke
længere er til, at man bare sælger et
regnskab. Det kan gud og hver mand
lave. En del af vores DNA er at tilføre
større værdi end cykelbogholderen. Og
gennem partnerskaber som eksempelvis
Corpay One, træder vi opad i værdikæden og fuldender cirklen, så vi kan
tilbyde mere end et regnskab,” siger
Frederik Petersen, Partner ved Solveo.
Corpay One: Din genvej til automatiske processer
Opskriften på fremtidens bogholderi er
egentlig ret simpel.
Dine kunder uploader eller videresender en leverandørfaktura til Corpay
One, hvor alle de vigtige detaljer aflæses
af markedets førende OCR-scanner.
Skræddersyede workflows sørger for,
at fakturaen sendes til godkendelse ved
rette godkender.
Når fakturaen er godkendt og konteret,
sendes det videre til betaling på den
afkodede forfaldsdato. Både udgift og
betaling sendes videre til regnskabsprogrammet. Sådan gør du dine - og
kundernes - arbejdsgange meget mere
digitale og mindre komplekse.
Alle handlinger samles i det indbyggede
revisionsspor, hvilket sikrer compliance
og transparens, så du og kunderne bevarer kontrol og tryghed.
Træt af brugerlofter på software-løsninger? Det er vi. Derfor har Corpay One
et ubegrænset antal brugere per konto.
Og onboarding, prøveperiode og support er gratis, mens hvert bilag koster
fra 3 kr. afhængig af din aftale.
Der er selvfølgelig en rabat til FDR’s
medlemmer. Klar til at komme igang?
Kontakt Corpay One’s dedikerede advisor-team, så gennemgår de gerne dit
automatiseringspotentiale.

Pleo tilbyder en løsning til automatisering af processen for købs- og
bilagshåndtering, der gør det nemt at
uploade kvitteringer, kategorisere køb
og eksportere udgifter.
Når du foretager et arbejdsrelateret køb
med Pleos firmakort, minder Pleo-ap-

pen dig om at tage et billede af kvitteringen og tilføje eventuelle detaljer
om købet. Det kan eksempelvis være
en kort kommentar om købet eller
en skræddersyet købsdimension som
f.eks. projektnavn. Når kvitteringen er
blevet uploadet til Pleo, kategoriseres
og afstemmes udgiften helt automatisk,
og det er ikke længere nødvendigt at
gemme kvitteringen.
Hvis du køber noget i en butik, der er
en del af Storebox’ netværk (f.eks. Føtex, IKEA, Bauhaus og mere end 7.500
andre butikker), indhenter Pleo helt
automatisk en digital version af kvitteringen, som herefter bliver matchet
udgiften i appen.
Pleo har desuden udviklet en funktion ved navn Fetch, der trevler din
e-mailindbakke igennem for digitale
kvitteringer og automatisk uploader og
matcher dem med udgifter i Pleo.
Alle firmakort er knyttet til virksomhedens centrale Pleo Wallet, hvorfra
pengene bliver trukket. Det er muligt
at opsætte automatisk opfyldning, når
saldoen falder til et bestemt beløb, så
virksomheden ikke risikerer at løbe tør
for penge på et kritisk tidspunkt.
Pleo klarer alt det administrative arbejde
og sender automatiske påmindelser til
alle brugere om at uploade manglende
kvitteringer, så du kan være sikker på, at
der er styr på alle bilag sidst på måneden.
Free - gratis for op til 5 brugere.
Team - flere funktioner end i Free - 90
kr. pr. bruger om måneden

	
Automatisk aflæsning af bilag via
e-mail eller smartphone App
Bilag sendes ind i systemet via
e-mail eller Scan ONE App’en. Når
det sker, læser Scan ONE automatisk
de relevante oplysninger på bilaget
og sender informationerne videre til
virksomhedens regnskabssystem.
	
Tidsbesparelse og en større sikkerhed ift., at bilag ikke går tabt
Mangler der bilag, kan systemet
minde virksomheden om det. På
den måde er der større chance for,
at virksomhedens bilag ikke går tabt,
og du sparer tid på at rykke.
	
Nem tilpasning af App til den
enkelte brugers behov
App’en kan nemt opsættes, så den
passer til den enkelte brugers behov.
Det gælder både ift. hvilke udgiftsog betalingsmetoder, den enkelte
bruger anvender.
	
Godkendelsesflow
Skal et bilag godkendes inden betaling, kan det sendes forbi de rette
personer, inden regnskabsmedarbejderen får bilaget tilbage og kan sætte
det til betaling. Historikken følger
desuden med over i økonomisystemet.
Gratis oprettelse, support, ingen
binding og mulighed for private label
løsning
Du kan oprette et ubegrænset antal
regnskaber og bilag, der opbevares
digitalt for kun 495,- om måneden.
Systemet kan integreres til e-conomic,
UniConta, Navision, BC365 og GoTast.

Business - løsning til store virksomheder. Starter fra 18.000 kr. om måneden.
Læs mere om de tre abonnementer på
pleo.io

- Digital bilagshåndtering med mulighed for private label løsning
Med Scan ONE kan du oprette et ubegrænset antal regnskaber og bilag, der
opbevares digitalt til et fast månedligt
abonnement. Du får…
MARTS 2022 · DANSKE REVISORER
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Rundt om XBRL
Som revisor danner og udsender du en masse rapporter hvert eneste år. Før den store digitaliseringsbølge for alvor begyndte at slå hul på vores urokkelige fort af ringbind og papirer,
gjorde vi det meste manuelt.

Af direktør, Niels Dahl, Digital Revisor og medlem af XBRL Danmark

Dengang indsamlede vi de forskellige data manuelt, og hvis vi skulle
analysere dem og holde dem op
mod hinanden, var det nødvendigt
at gennemgå rapporterne minutiøst. Nogle sidder måske tilbage
med en nostalgisk følelse, mens
andre bliver forpustede bare ved at
tænke på det.
Med digitaliseringen begyndte vi at
omstille vores manuelle processer til digitale processer, der gjorde det hele lidt
lettere for os. Det var rigtig godt, men
vi brugte forskellige standarder bygget
fra forskellige programmer. Og dermed
blev det ikke umiddelbart nemmere at
sammenligne rapporter og arbejde med
dem på tværs, fordi programmernes
output ikke talte samme sprog.

Udover at vi ikke fik samme output, var
der også forskellige holdninger blandt
revisorer om, hvordan en god rapport
skulle struktureres og opsættes.
Med så mange forskellige idéer og
holdninger til, hvordan noget skal
indrapporteres, havde især myndighederne svært ved at finde hoved og hale i
de enorme bunker af papirer og PDF’er,
som skulle gennemlæses ord for ord og
tal for tal.
Det kaldte på en standardisering af forretningsdata, så det ville blive nemmere
at arbejde med rapporter. Den standard
kom til verden i form af XBRL-formatet.

XBRL
XBRL står for eXtensible Business Reporting Language. Den mest
enkle måde at forklare XBRL på er at beskrive det som en ordbog, der
er fyldt med finansielle fagtermer. Det er et system og en måde at
standardisere regnskabsdata på, så rapporter dannes, deles, struktureres og distribueres på en ensartet måde.
I praksis fungerer det ved, at Erhvervsstyrelsen – i samarbejde med
en række softwareleverandører og interesseorganisationer – opsætter en taksonomi. Taksonomien er et regelsæt, der bestemmer,
hvilken ramme der er for at rumme en virksomheds kontoplan,
balancetal og øvrige finansielle data i en årsrapport.
XBRL sikrer derved, at der kommer en korrekt oversættelse af regnskabsdata, når vi arbejder med at omdanne bogføringsdata til en
egentlig årsrapport, der indsendes til Erhvervsstyrelsen. Med en
XBRL-standard er det nemmere at fortolke og sammenholde forretningsdata fra forskellige virksomheder.
Det er fordelagtigt for myndigheder, revisorer og virksomhederne selv.

XBRL Danmark
I april 2011 blev det lovpligtigt for
selskaber at indberette årsrapporter ved
brug af XBRL. Det blev vedtaget i
Folketinget i L139 vedrørende obligatorisk digital kommunikation mellem
virksomheder og det offentlige.
Før lovændringen gjorde XBRL til et
lovpligtigt krav i kongeriget, arbejdede XBRL Danmark med at udbrede
kendskabet til XBRL i Danmark. I
dag bruges der flest kræfter på sparring mellem offentlige myndigheder
og XBRL-interessenter, som sikrer, at
udviklingen og udbredelsen af XBRL
i Danmark kommer alle til gavn på
en hensigtsmæssig måde, så offentlige
myndigheder får den viden, de har brug
for, uden de danske virksomheder bliver
tynget af offentlige byrder. Foreningen
XBRL Danmark består af medlemmer
som Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet,
Digital Revisor, Wolters Klüwer, FSR,
KPMG, Deloitte og mange andre.
Kontrollovspakken og XBRL
I 2020 vedtog Folketinget en kontrollovspakke for at komme økonomisk
svindel bedre til livs. Loven betød
blandt andet, at det blev et krav for
virksomheder at angive nettoomsætningen til Erhvervsstyrelsen i rapporter
efter 1. januar 2021.
Det havde en betydning for, hvordan
vi indberetter XBRL-filer til Erhvervsstyrelsen. Hvis der ikke er ønske om, at
nettoomsætningen skal være en del af
den offentlige rapport, var det vigtigt, at
Erhvervsstyrelsen fandt en indrapporteringsproces, som kunne håndtere indberetningen af nettoomsætningen uden at
offentliggøre den til spot og spe.
I de løbende møder som XBRL Danmark holdt med myndighederne, fandt
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vi en måde at indberette nettoomsætningen på, så den ikke blev offentlig.
Løsningen blev, at vi i dag uploader en
supplerende XBRL-fil på bilagssiden,
som ikke bliver offentliggjort.
Samarbejdet mellem XBRL Danmark,
softwareleverandørerne, interesseorganisationer og myndighederne er vigtigt
for at varetage alles interesser og undgå
fejl og misforståelser, når der vedtages
lovændringer.
XBRL i fremtiden
I en verden, der stadig bliver mere
globaliseret, sammenkoblet og digitaliseret, vil XBRL med høj sandsynlighed
blive en global standard, som alle lande
vil bruge.
XBRL er allerede udbredt til mere
end 60 lande verden over, og der er
søsat mange XBRL-projekter i mindre
digitaliserede lande, som enten snart
kan offentliggøres, eller stadig er i den
spæde startproces.
Det vil komme til at have en ressourcemæssig gevinst for myndigheder,
investorer og revisorer. Når alle lande
bruger samme regnskabsmæssige stan-

dard, bliver det lettere at tale sammen,
fortolke og sammenholde rapporter
mellem danske og udenlandske virksomheder.
XBRL er mere end blot et filformat
XBRL er ikke kun en standard. Det
bruges også strategisk og statistisk. En af
de store fordele ved XBRL er, at computere kan forstå og analysere dataene.
Det bruger Erhvervsstyrelsen bl.a. til at
kunne foretage hurtige analyser og sammenligninger af økonomien i danske
virksomheder.

”I fremtiden vil vi se, at også
mindre danske virksomheder
skal indberette mere end én
gang om året.”

Andre interessenter bruger også filerne.
Det kan være brugbart for investorer og
banker at hente filerne på virk.dk, så de
kan analysere data, lave nøgletalsanalyser
og foretage kreditvurderinger.
XBRL er også skabt i lyset af behovet
for at kunne analysere verdensøkonomien. Med XBRL-formatet kan vi hurtigt
finde ud af, om verdensøkonomien er
god og sund, eller om der er udfordringer, som EU, USA eller verdensbanken
og andre skal tage sig af.
For at kunne det, skal de hurtigt og
præcist skaffe data, og det er lige her,
hvor udfordringen ligger. Regnskaber
laves for ét år ad gangen og afleveres
længe efter, at regnskabsåret startede.
I Danmark er fristen for indberetning
af regnskabsdata 5 måneder efter endt
regnskabsår. Det betyder, at vi reelt kun

kan analysere og handle på data, der er
17 måneder gamle.
Den nyeste udvikling inden for feltet
i Europa er ESEF – European single
electronic format. ESEF er til indrapportering af børsnoterede selskaber, og
i den forbindelse er der nye krav på vej
om kvartalsvis indrapportering for de
børsnoterede selskaber i EU-medlemslande. Med ESEF kan vi begynde at
analysere og sammenligne alle Europas
børsnoterede selskaber på tværs af lande
hvert kvartal, fordi dataene er ens strukturerede og digitaliserede.
I Finland, som er en af de mest digitaliserede lande i verden, er de allerede i
gang med kvartalsvis indrapportering,
og det giver dem bedre muligheder for
at skabe øjebliksbilleder af økonomien.
Hvad vil der ske i fremtiden?
Der er mange instanser og interesser
at have øje for, når det kommer til at
vurdere, hvad der vil ske i fremtiden
med XBRL og digital indberetning.
ESEF-reglerne er måske et udtryk for
fremtiden, og det er nærliggende at tro,
at kravene også vil bevæge sig ud til
ikke kun at gælde store børsnoterede
virksomheder.
I fremtiden vil vi se, at også mindre
danske virksomheder skal indberette
mere end én gang om året.
Det vil skabe en hurtigere regulering og
afvikling af skat. Usunde virksomheder
vil blive mødt med krav tidligere og
hurtigere end i dag, hvilket kan være
med til at mindske antallet af dem.
Det vil på samme tid også stille krav til
revisorer om en digital tilgang til indberetning for at kunne omstille sig til en
hurtigere proces for at møde fremtidens
krav til økonomisk indrapportering.

Det kaldte på en standardisering af forretningsdata, så det ville blive nemmere at arbejde med
rapporter. Den standard kom til verden i form af
XBRL-formatet.
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NYHED

Skat & Regnskabs
online bog-pakke
Vi har samlet en onlinebog-pakke, som
indeholder de vigtigste Karnov-udgivelser
inden for Skat & Regnskab.

UNIKKE TITLER

VERSIONER TOTALT

Bo- og gaveafgift, DAC6, Dødsbobeskatning,
Generationsskifte og strukturering, Moms og fast ejendom,
Selskabsskatteret, Skatteretten 1-4 og mange flere…

Tre gode grunde til at gå digitalt
 Bliv effektiv

 Få adgang overalt



Udnyt den hurtigste vej til

Tilgå faglige bøger;

Online-bogpakken indeholder

faglig litteratur og juridiske

uanset hvor du befinder

over 30 unikke titler til en samlet

kilder - og find nemt netop

dig - og nyd muligheden

pris, der ligger langt under

dén reference, du søger.

for fleksibilitet.

udsalgsprisen for de trykte bøger.

 Læs mere og køb pakken på karnovgroup.dk/ob-sr
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Spar penge

Pas på uafhængigheden
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af datasamkøring om selskaber og revisorer i en lang
række sager indbragt revisor til Revisornævnet for manglende uafhængighed med en standardbøde på 100.000 kr. til følge. Indberetningerne bygger på en striks fortolkning af ”ledelsessammenfald”. Ledelsessammenfald er yderst begrænset nævnt i diverse kommentarer til
lovgivning, vejledning mv. Rækkevidden af uafhængighedsreglerne er derfor kommet bag
på mange af de indbragte revisorer.

Af statsautoriseret revisor Kim Wegener, SEGES Innovation P/S

foretage en konkret vurdering af, om der
foreligger – eller kan foreligge – trusler
mod uafhængigheden af en sådan art, at
der er risiko for, at revisor lader sig lede
af uvedkommende interesser.

Uafhængighed
Ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed (Revision, udvidet gennemgang
og review) skal revisor og herunder
revisionsvirksomheden jf. Revisorlovens
§ 24 være uafhængig.
Generalklausulen for revisors uafhængighed er, at der ikke bør være forhold,
som for en velinformeret tredjemand kan
vække tvivl om revisors uafhængighed.
Det er såvel den enkelte revisionsvirksomheds ansvar at opstille retningslinjer
for, at der foretages en uafhængighedsvurdering inden afgivelse af erklæringer, som den enkelte underskrivende
revisors ansvar at sikre, at kravet om uafhængighed er opfyldt, inden en opgave
påbegyndes.
Den danske revisorlovgivning bygger
på ”den principbaserede tilgang” til uafhængighed. Det betyder, at revisor selv
– hver gang han eller hun påtager sig en
erklæringsopgave med sikkerhed – skal

Det er ikke kun revisor selv, men
også personer tilknyttet opgaveteamet, øvrige personer i den pågældende
revisionsvirksomhed og netværk hertil
samt forretningsmæssige forbindelser,
der kan have afgørende indflydelse på
vurderingen af uafhængigheden. Tillige
skal der ved vurderingen af uafhængigheden indgå såvel kundevirksomhedens
størrelse og struktur, som revisionsvirksomhedens størrelse, struktur og interne
organisation, samt evt. afsmittende effekt fra partnerkollegaer, ægtefæller eller
personer fra samme husstand mv.
Kommer den underskrivende revisor
frem til, at han/hun ikke er uafhængig,
kan vedkommende revisor ikke afgive
en erklæring med sikkerhed, og må afstå
fra opgaven.
Er revisor derimod ikke uafhængig ved
afgivelse af en erklæring uden sikkerhed (f.eks. en assistanceerklæring) kan
revisor dog normalt godt afgive en

Ved afgivelse af erklæringer
med sikkerhed (Revision, udvidet gennemgang og review)
skal revisor og herunder revisionsvirksomheden jf. Revisorlovens § 24 være uafhængig.

sådan erklæring under forudsætning
af, at dette blot fremgår af erklæringen.
Her skal revisor dog særligt fremadrettet være opmærksom på den forventede vedtagelse af ”Revisorpligt” for
virksomheder i regnskabsklasse B inden
for 11 udvalgte risikobrancher med
en omsætning på mellem 5 – 8 mio.
kr. (forventet ikrafttrædelse gældende
for regnskabsår, der begynder 1. januar
2023 eller senere). Her skal revisor som
noget nyt være uafhængig i forbindelse
med afgivelse af en assistanceerklæring
på årsrapporten.
Nogle trusler mod uafhængigheden
er af en sådan karakter, at de ikke kan
afhjælpes. Det kan f.eks. være såfremt
personer knyttet til opgaven direkte
eller indirekte samt via forretningsforbindelser har en økonomisk interesse,
eller udøver en eller anden form for
ledelseskompetence i den virksomhed,
hvorom erklæringen afgives. Tillige vil
krydsrevision aldrig være tilladt.
Andre trusler mod uafhængigheden kan
være af en sådan karakter, at de er uden
betydning for den konkrete opgave,
eller de kan være af en sådan karakter,
at revisor kan iværksætte sikkerhedsforanstaltninger og – f.eks. ved at bytte en
person i revisionsteamet ud – kan fjerne
truslerne mod uafhængigheden eller
minimere disse til et acceptabelt niveau.
Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger kan dog være problematisk i mindre
revisionsvirksomheder.
Revisornævnsafgørelser mm.
Revisornævnet har i deres seneste
afgørelser uændret slået hårdt ned på
overtrædelse af uafhængighedsreglerne.
MARTS 2022 · DANSKE REVISORER
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Standardbøden for overtrædelse af
uafhængighedsreglerne er som udgangspunkt jf. gældende praksis i førstegangstilfælde 100.000 kr.
Forretningsmæssige forbindelser
Af den seneste offentliggjorte årsrapport
(2020) fra Revisornævnet fremgår, at en
lang række sager om revisors manglende
uafhængighed er indbragt af Erhvervsstyrelsen på baggrund af en samkøring
af registerdata om selskaber og revisorer. Indberetningerne bygger på en
striks fortolkning af forretningsmæssige
forbindelser i uafhængighedsbekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 5:
”Revisionsvirksomheden, revisor eller
andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller
kontrollerer dennes udførelse, i øvrigt
har en forretningsmæssig forbindelse
med den virksomhed, opgaven vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomisk interesse, medmindre den forretningsmæssige forbindelse
udøves inden for begge parters normale
virksomhed og på almindelige forretningsmæssige vilkår og ikke har et så
betydeligt omfang, at den udgør en
trussel mod uafhængigheden. Uanset
vilkårenes art er krydsende revision
dog aldrig tilladt.”
Dette skal ses i sammenhæng med præmissen om, at revisors normale virksomhed kun omfatter afgivelse af erklæringer
med sikkerhed. Det vil afledt heraf ligge
uden for revisors normale virksomhed
at eje/lede en virksomhed, der ikke er
en revisionsvirksomhed.
Fælles for hovedparten af de afgjorte
sager er, at den forretningsmæssige forbindelse også omfatter revisors ledelsesfunktion i selskaber, hvor erklæringskunderne var ejere / ledere, med andre
ord ”ledelsessammenfald”, eksempelvis:
Sag 26/2019. Kendelse af 21.
april 2020. Erhvervsstyrelsen havde
fremsat klage over, at revisor havde
overtrådt revisorlovens § 24, stk. 2, jf.
uafhængighedsbekendtgørelsens § 2,
stk. 1, nr. 5, idet revisor havde afgivet
en revisionspåtegning på årsregnskabet
for regnskabsåret 2017 for A... A/S
for 2017, hvor NN var bestyrelsesmedlem på trods af, at revisor og NN
var ejere af og ledelsesmedlemmer i
K/S ... , og i Komplementaranparts-
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selskabet .... Revisor blev i det hele
fundet skyldig. Revisor blev pålagt en
bøde på 100.000 kr.
Ud fra de afsagte kendelser er der
umiddelbart ikke nogen nedre grænse
for revisors ejerandel, når der er tale om
et ledelsessammenfald med ens kunde.

Standardbøden for overtrædelse af uafhængighedsreglerne er
som udgangspunkt jf. gældende praksis i førstegangstilfælde
100.000 kr.

Der foreligger også kendelser, hvor den
forretningsmæssige forbindelse på revisors side alene har beroet på et ejerskab,
eksempelvis:
I sag nr. 082-2020, hvor revisor blev
ikendt en bøde på 100.000 i kendelse af 7. maj 2021 for at have afgivet
en revisionspåtegning på en årsrapport
for 2019 for C A/S, i hvilket D var
bestyrelsesformand i regnskabsåret
2019 samt på erklæringstidspunktet.
Den forretningsmæssige forbindelse
bestod i, at revisor besad 25 procent af
stemmerettighederne og kapitalandelene i E ApS, svarende til en andel af
egenkapitalen på 6.898 kroner, hvor
D var registreret som direktør for E
ApS.
Ud fra de afsagte kendelser skal revisor
også være særligt opmærksom på
sondringen mellem ”erhvervsmæssige” og
”ikke-erhvervsmæssige” ledelsesposter.
I sagerne 27 og 28-2018, der blev
indbragt af Erhvervsstyrelsen den
29. juni 2018 mod henholdsvis en
statsautoriseret og en registreret revisor,
vedrørte klagerne angivelige overtrædelser af uafhængighedsreglerne ved
afgivelse af en vurderingsberetning i
anledning af et anpartsselskabs omdannelse til aktieselskab med samtidig
kontant forhøjelse af selskabskapitalen
med 5 mio.kr. Det pågældende selskab
drev en fodboldklub. Erhvervsstyrelsen
lagde i indbringelsen vægt på, at kapitalselskaber altid er erhvervsdrivende.

Den registrerede revisor var hovedmanden i forholdet via ydet erhvervsservice og deltagelse i bestyrelsesmøder
som regnskabskyndig. Han havde
således haft en forbindelse i et ”omfang ud over, hvad der var nødvendigt
på baggrund af revisionsvirksomhedens
erhvervsservice”. Denne forbindelse
havde delvist ”haft et privat islæt,
hvilket har medført et tæt samarbejde med og et personkendskab til
bestyrelsen”. Dette var i lyset af, at
fodboldklubben, selv om den var en
regnskabsklasse B-virksomhed, var
af offentlig interesse (presse, folkeaktier) ”egnet til at vække tvivl hos en
velinformeret tredjemand om indklagedes uafhængighed som offentlighedens
tillidsrepræsentant i forbindelse med
afgivelse af vurderingsberetningen”.
Sanktionen blev dog reduceret til
50.000 kr. i forhold til den normale
bøde på 100.000 kr. i førstegangstilfælde af overtrædelse af uafhængighedsreguleringen. Dette begrundede
Revisornævnet med, at der var tale
om en regnskabsklasse B-virksomhed,
og med, at revisor havde deponeret sin
godkendelse.
I en anden sag 3/2020. Kendelse af
15. september 2020 havde Erhvervsstyrelsen fremsat klage over, at revisor
havde overtrådt revisorlovens § 24,
stk. 2, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5, idet revisor
havde afgivet erklæring om udvidet
gennemgang på årsregnskabet for A
A/S for 2018 og en erklæring om
review på årsregnskabet for B ApS
for 2018, hvori U var henholdsvis
bestyrelsesmedlem og direktør samt
ejer, desuagtet at revisor og U var
bestyrelsesmedlemmer i C A/S, hvori
de begge hver ejede én aktie sammen
med ca. 900 andre aktionærer.
Denne sag drejede sig om en golfklub.
Revisor spillede golf på amatørniveau
i sin fritid i golfklubben. Golfklubben
C bestod af 2 juridiske enheder, C
A/S og C Klub. Aktieselskabet C
A/S var alene stiftet for, at golfklubben kunne få kreditforeningsbelånt
den erhvervede jord til golfbanen med
tilhørende klubhus mv. Eneste indtægt
i C A/S var lejeindtægt fra C Klub
for udlejning af golfbanen mv.

Bestyrelsesmedlemmerne i C A/S var
de samme 7 bestyrelsesmedlemmer
som i C Klub. Bestyrelsesmedlemmerne modtog ikke honorar for bestyrelsesarbejdet.
Advokat U var bestyrelsesmedlem i C
Klub og C A/S.
Advokat U var kunde hos revisor X
og hovedanpartshaver i A A/S og
bestyrelsesmedlem i kunde B A/S.
Revisor blev i det hele fundet skyldig.
Nævnet anførte i begrundelsen herfor,
at det af revisor anførte om sin og
advokat Us ubetydelige rolle som bestyrelsesmedlem i C A/S og om baggrunden for stiftelsen af C A/S – kan
ikke føre til andet resultat. Revisor
blev pålagt en bøde på 100.000 kr.
Revisor skal jf. ovenstående således
også være på vagt der, hvor der kan
være et sammenfald mellem ”private”
og ”erhvervsmæssige” aktiviteter/interessesammenfald, der for en uafhængig
tredjemand kan vække tvivl om revisors
uafhængighed.
Ovenstående sager bygger som nævnt på
samkøring af registerdata for selskaber,
og Erhvervsstyrelsen lagde i sidstnævnte
sag 3/2020 vægt på, at kapitalselskaber
altid er erhvervsdrivende. I artikel i RR
nr. 2, 2021 om denne sag anføres, at det
vurderes tvivlsomt, om revisor ville være
pålagt en bøde, såfremt golfklubben i sin
helhed havde været organiseret som en
forening. Men kan ”private” aktiviteter
have afsmittende effekt?
FSR har tilbage i oktober 2013 udarbejdet et notat om revisors uafhængighed ved medlemskab af en forening,
hvor revisor afgiver en erklæring på
foreningens regnskab samtidigt. Notatet
fastslår, at reguleringen på området
er principbaseret, og området er ikke
reguleret af faste regler. Tillige fastslås,
at medlemskab af en forening ikke i sig
selv er afgørende for revisors uafhængighed. Hvorimod eksempelvis revisors
eller revisors nærtstående engagement i
foreningens virksomhed eller tillidspos
ter i foreningen skal give overvejelser
om revisors uafhængighed.
Hertil bør øvrige forhold som f.eks. en
idrætsforenings størrelse og offentlige
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interesse for lokalsamfundet tages i
betragtning.
Private aktiviteter som at sidde i en skolebestyrelse, hvor ens børn går i skole,
være medlem af det lokale menighedsråd eller bestyrelsesmedlem i den
ejerforening, hvor man selv har bopæl,
vurderes ikke umiddelbart at have
indflydelse på vurderingen af revisors
uafhængighed, selvom der isoleret set
derved opstår et ledelsessammenfald
mellem en revisionskunde og revisor. Er
revisor derimod bestyrelsesmedlem i et
erhvervsråd eller i ejerforeningen, hvor
revisor ejer en forældrekøbslejlighed vil
sandsynligheden for, at der er afsmitning
med manglende uafhængighed til følge
være til stede, såfremt der eksisterer et
ledelses-/interessesammenfald.
Uafhængighedsreglernes meget store
rækkevidde kan således få betydning
i sammenhænge, der umiddelbart kan
synes som private aktiviteter, såfremt de
kan tilskrives en vis form for erhvervsmæssig aktivitet, og der samtidigt opstår
et ledelsessammenfald med revisors
erklæringskunder.
Vær opmærksom på ajourført
reference til ”IESBA Code” i
danske erklæringer
Revisionsteknisk udvalg hos FSR har
udsendt udtalelse om rettelse til reference til IESBA Code i revisors erklæringer. Ajourføringen af referencen til
IESBA Code skal senest være indarbejdet ved afgivelse af erklæringer fra og
med den 1. januar 2022.
Selvom IESBA Code of Ethics ikke
er gennemført i dansk ret, og dermed
ikke er en del af Erhvervsstyrelsens
myndighedsudøvelse, må det alligevel
forventes, at der i størsteparten af de
danske erklæringer vil blive angivet den
ajourførte henvisning til efterlevelse af
IESBA Code. Såfremt revisor angiver at
efterleve IESBA Code of Ethics og ikke
gør det, har vedkommende afgivet en
urigtig erklæring.
Revisor bør derfor her særligt være opmærksom på, at IESBA Code of Ethics
i nogle situationer går længere end den
danske regulering.
Af IESBA Code of Ethics afsnit K523.3
følger (oversat), at
	en partner eller ansat i en revisi-
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onsvirksomhed eller en netværksvirksomhed ikke må fungere som
ledelses- eller bestyrelsesmedlem hos
en revisionskunde, som revisionsvirksomheden har
Dette medfører, at ingen medarbejder
i revisionsvirksomheden – uanset vedkommendes stilling – kan være en del af
erklæringskunders ledelse.
Sammenfattende ønskes med denne
artikel at give et billede af den meget
store rækkevidde af reglerne, som mange af de indbragte revisorer har været
overrasket over.
Bl.a. bør revisor i alle erklæringssager
med sikkerhed være opmærksom på
følgende punkter:
	Revisor eller dennes nærtstående
kan ikke indgå i ledelsen og/eller
have fælles ejerskab i andre selskaber
sammen med ledelsesmedlemmer
og/eller ejere i selskaber, hvor revisor
afgiver erklæringer med sikkerhed
	Revisors kolleger kan ikke indgå i
ledelsen og/eller have fælles ejerskab
i andre selskaber med ledelsesmedlemmer og/eller ejere i selskaber,
hvor revisor afgiver erklæringer med
sikkerhed, når revisor er tilknyttet en
mindre revisionsvirksomhed med få
partnere, og truslen derfor ikke kan
elimineres eller sikkerhedsforanstaltninger iværksættes
	Kunders ejere/ledere må ikke være
ejere/ledere i din revisionsvirksomhed
	Revisor kan selvfølgelig ikke afgive
erklæringer med sikkerhed om egne
forhold
	Revisor kan selvfølgelig ikke afgive
erklæringer med sikkerhed uden for
revisionsvirksomheden, og
	Krydsrevision er altid en utilbørlig
forretningsmæssig forbindelse
	Den afsmittende effekt af ledelses-/
interessesammenfald mv. fra ”private
aktiviteter”
	Den ajourførte henvisning og omfang af IESBA Code of Ethics
	Osv.

Listen er ikke udtømmende.
Revisor bør derfor altid overveje
hvorvidt de aktiviteter, som han/hun
deltager i, kan vække tvivl om revisors
uafhængighed hos en velinformeret
tredjemand, herunder få dokumenteret
sine overvejelser i tilstrækkeligt omfang.
Fortolkningsbidrag
Som ovennævnt bygger den danske
revisorlovgivning på ”den principbaserede tilgang” til uafhængighed.Vurderingen af, hvorvidt revisor er uafhængig
af kunden eller ej, bygger derfor på en
konkret vurdering fra sag til sag, alt
afhængig af bl.a. kundens størrelse og
struktur, revisionsvirksomhedens størrelse, struktur og interne organisation,
opgavens karakter, indførte beskyttelsesforanstaltninger osv. For fastlæggelse
af den endelige vurdering af uafhængighed skal derfor henvises til revisorlovgivningen mv. på området, herunder
bl.a. Revisorloven § 24, Uafhængighedsbekendtgørelsen, Uafhængighedsvejledningen, artikler og Revisornævnsafgørelser samt IESBA Code.

Ejerledere - Skab rum til
strategiske overvejelser
og daglig ledelse!
I de ejerledede virksomheder og organisationer, vi kommer i, har ejerne en stor faglig og
branchespecifik viden med særlig interesse for virksomhedens opgaveløsning og kerneydelse. Det sætter virksomhedens faglige niveau højt og giver ofte anledning til stærke faglige
diskussioner. Samtidig er mange ejere også en vigtig del af den daglige drift, og det gør, at de
ofte ”drukner” i hverdagens arbejde, og derfor ikke får skabt tid og rum til at tænke strategisk
og få diskuteret det daglige lederskab. Vi oplever, at ejerne ofte er frustrerede over, at de ikke
lykkes særlig godt med forandringstiltag, og at medarbejdertrivsel og performance ikke altid
er i top.

Af Partner, Thomas Asmussen, Genesi og Randi Juul-Olsen, Adm. direktør og partner, Konsulenthuset Cubion

I et konkret eksempel fra et partnerdrevet selskab med 5 partnere efterspørger
medarbejderne i en intern undersøgelse
primært tre ting: En tydelig strategi,
bedre samarbejde mellem partnerne og
mere nærværende og organiseret ledelse.
Det bliver ret tydeligt for partnerne, at
det først og fremmest peger på vigtigheden af en gennemtænkt og velkommunikeret strategi. En strategi og
fortælling som kan skabe et overblik og
klarhed både for partnerne og medarbejderne. Det gør det lettere for alle at
se meningen med de beslutninger, der
træffes – også på det operationelle niveau. Men for at få strategien til at være
andet end ord og tal, så forudsatte det, at
partnerne arbejdede mere koncentreret
med indsigt i eget lederskab og forståelse for livet i virksomheden.

Udfordringerne for partnerne er
selvfølgelig mange og forskelligartede. Ejerne har i denne virksomhed
et komplekst og nuanceret indblik i
virksomhedens situation, men som ikke
er delt med medarbejderne, og derfor er
partnernes og medarbejdernes ”billeder
af verden” forskellige.
Medarbejdere forsøger efter bedste evne
at skabe mening ud fra de forudsætninger, holdninger og værdier, de selv og
kollegerne har. Men eksemplet viser,
at noget af det helt centrale og gennemgående er, at partnerne formår at
skabe mening med forandringstiltag
og ledelsesmæssige initiativer. Ellers er
det vanskeligt at få ting til at ske efter
hensigten.

Flere ligestillede partnere – en ganske særlig ledelsesstruktur
Flere partnere muliggør mere kvalificerede beslutninger og strategiske
diskussioner, hvis tilliden og samarbejdet i partnerkredsen fungerer og har et
kontinuerligt fokus. Men vores erfaring
fra flere brancher viser imidlertid, at
det faglige og driftsmæssige fokus i
partnerdrevne organisationer ikke bare
udfordrer ledelsesarbejdet, men også

En undersøgelse af samarbejder i ledelsesteam viser, at energien og intensiteten i samarbejdet øges, når ledere tør være åbne
og ærlige og tage de vigtige og konfliktfyldte diskussioner.
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rollefordelingen, samarbejdet og koordinerede udmeldinger. Det frustrerer
medarbejderne og påvirker derfor i høj
grad trivslen, performance og forandringsparatheden.
Fra eksemplet oven for udtrykker medarbejderne, at et manglende samarbejde
mellem partnerne skaber stress og uro i
organisationen, udfordrer kommunikationen og tilliden både mellem partnerne
og mellem partnerne og medarbejdere.
Det viser sig også, at medarbejderne
reelt er i tvivl om, hvem de skal gå
til, når de har faglige udfordringer, og
hvem de skal gå til, når der er for stort
arbejdspres, eller hvis samarbejdet ikke
fungerer.
Sæt samarbejdet mellem partnerne
i fokus!
Samarbejdet i en partnerkreds er så væsentligt for virksomhedens økonomi, den
daglige ledelse og drift, men i høj grad
også for den kultur, der udvikles i organisationen.Vi ser alt for ofte aftaler og
beslutninger taget i partnerkredse, som
bliver meldt ud, men som ikke bliver
fulgt op, fordi de “sander til” i drift. Eller
endnu værre, fordi der kommer forskellige udmeldinger fra partnerkredsen.
Tillid og et stærkt samarbejde kræver
gode mødestrukturer og beslutningsprocesser på både strategisk, taktisk og
operationelt niveau. Gode møder kan
skabe koordinering og mere ensartede
udmeldinger. Det lyder jo som sådan let.

Men en af udfordringerne i eksemplet
med den partnerdrevne virksomhed
viser sig at være, at partnerne tydeligvis
har noget ”på spil” i de daglige og strategiske diskussioner. Når samarbejdet
udfordres på grund af intense diskussioner, så var vores oplevelse, at nogle af
partnerne havde tendens til at trække
sig fra et reelt samarbejde og “bare passe
sit arbejde”. Men det er netop her, der
er meget at hente.

Vores erfaring viser helt
overordnet, at et godt arbejdsmiljø er et centralt element i
fastholdelse og motivation af
medarbejdere, og særligt som
et værn mod stress og udbrændthed.

En undersøgelse af samarbejder i ledelsesteam viser, at energien og intensiteten i samarbejdet øges, når ledere tør
være åbne og ærlige og tage de vigtige
og konfliktfyldte diskussioner. Man skal
kunne bøje sig mod hinanden og finde
til enighed, selvom man er uenige. For
det skaber ro i organisationen1.
Det handler altså om at prioritere tid og
energi til at opbygge, vedligeholde og
udbygge ledelsesfællesskabet. Et stærkt
fællesskab muliggør også de nødvendige
diskussioner om et fælles, værdimæssigt
afsæt for det daglige lederskab.
Partnernes forskellige roller
Hvilken partner skal hvad, og hvem er
egentlig leder for hvem? I flere af de partnerdrevne organisationer, vi arbejder
med, er dét, det helt store spørgsmål,
fordi meget få partnere i virkeligheden
ønsker at tage lederskabet på sig. Dem,

der så påtager sig lederskabet, får alligevel ofte ikke helt mandatet af de øvrige
partnere. Det er i sig selv en gordisk
knude at skulle løse.
Ansættelse af en daglig leder/direktør er
selvfølgelig en mulighed, men viser sig
at være ganske vanskeligt at få til at lykkes i spændingsfeltet mellem partnerne
og mellem partnere og medarbejdere.
En anden vej at gå, som partnerne i
vores eksempel valgte, er at udvikle det
delte lederskab med tydelige rollefordelinger mellem partnerne.
Vi arbejder ofte med en simpel model,
hvor partnerne tydeliggør de forskellige
funktioners Ansvarsområder, Mandat,
Opgaver og Ressourcer (AMOR model). I case-virksomheden blev partnerne ledelsesmæssigt ansvarlige for mindre
teams og for forskellige faglige områder.
Lederskabet blev langt mere tydeligt for
medarbejderne. Det krævede, at den enkelte leder også interesserede sig for det
personlige lederskab, og at partnerne
delte deres ledelsesmæssige overvejelser
og udfordringer med hinanden. Det
kan være udfordrende både at vise sine
ledelsesmæssige styrker og svagheder,
men det var i de fælles diskussioner om
god ledelse, det motiverende lederskab
viste sig at starte.
Ledelse i og af den attraktive
virksomhed
At skabe rammerne for et godt og
motiverende arbejdsklima er altså en
UHYRE vigtig ledelsesopgave på både
kort og lang sigt. Det er interessant at
komme i flere forskellige virksomheder
eller organisationer i samme branche,
fordi det bliver så tydeligt, at en motiverende og engageret ledelse skaber
mindre ”gennemtræk” af medarbejdere
og samtidig giver en større tiltrækningskraft i forhold til de bedste medarbejdere på arbejdsmarkedet!
Ledelsesopgaven er, som nævnt, des-

At skabe rammerne for et godt og motiverende arbejdsklima
er altså en UHYRE vigtig ledelsesopgave på både kort og
lang sigt.
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værre ikke altid en drømmeopgave,
og sammen med partnernes egen høje
arbejdsmoral og høje forventninger til
medarbejdernes ”selvstyring”, ansvarlighed, effektivitet, forandringsparathed
og samarbejdsegenskaber er der en
stærk grobund for frustrationer og pres
hos både medarbejdere og ledere.Vores
erfaring viser helt overordnet, at et godt
arbejdsmiljø er et centralt element i
fastholdelse og motivation af medarbejdere, og særligt som et værn mod stress
og udbrændthed. Men hvad er et godt
arbejdsmiljø?

At arbejde med en form for
rebranding af branchen kræver
også en indsigt i og undersøgelse af, hvad det er, der
tiltrækker og motiverer de nye
generationer.

I et konkret eksempel fra en revisionsvirksomhed med både revisorer,
assistenter og administrativt personale
arbejdede vi, gennem en periode, med
det personlige lederskab hos partnerne.
Et kulturtjek viste et ret interessant og
nuanceret billede af partnernes ledelsesopgave. Nogle af de ansatte revisorer var
særdeles skeptiske og frustrerede over
partnernes fokus på udfakturering og
omsætning, fordi det fokus efter deres
mening skabte for mange rutineopgaver
og for få komplicerede opgaver (læs
prestige opgaver).
Når de mere komplicerede opgaver så
dukkede op, blev det næsten altid som
overarbejde og lagde dermed et enormt
pres på medarbejderne. Andre af revisorerne syntes rigtig godt om rutineopgaverne, fordi de følte sig kvalificerede
til at løse opgaverne, og på den måde
var det lettere at finde en god balance
mellem arbejdsliv og fritidsliv. Assistenterne var fokuseret på effektivt at
løse bogføringsopgaverne til god gavn
for revisorerne og kunderne. De var
til gengæld frustrerede over, at de ikke
følte sig hørt og set af partnerne, og at
samarbejdet med revisorerne indimellem var noget anstrengt. Medarbejderne
følte generelt, at partnerne arbejdede

alt for hårdt, og at det ledelsesmæssige
arbejde derfor ikke var i fokus.
Eksemplet viser, at det, der motiverer
nogle medarbejdergrupper, demotiverer andre. Det krævede, at partnerne
hele tiden arbejdede med at forstå sin
medarbejderstab og stille sig forskellige steder ledelsesmæssigt. Med nogle
grupper skulle gode strukturer etableres,
og med nogle grupper skulle der flyttes
rutineopgaver væk, og mere komplicerede opgaver fik et meget større fokus.
Partnerne ændrede det individuelle
udfaktureringsfokus til et fokus på mere
kvalitet og gruppemæssige mål – og
øget fokus på samarbejdet skabte generelt et helt andet og bedre arbejdsklima.
I forhold til at tiltrække attraktive
medarbejdere er det også centralt at
forholde sig til, hvilke fortællinger der
er om branchen overordnet set og overveje, om der er behov for nye genfortællinger. Hvordan ser revisorbranchen
anno 2022 ud? Hvordan er work-life
balancen? Hvilke samarbejdsværdier
gennemsyrer branchen? Hvad er det
for en branchekultur, der eksisterer og
muligvis er under udvikling?
At arbejde med en form for rebranding
af branchen kræver også en indsigt i og
undersøgelse af, hvad det er, der tiltrækker og motiverer de nye generationer.
Og flere undersøgelser2 heraf viser, at de
yngre kandidater i stigende grad søger
meningen i selve arbejdet og en vision,
de kan se sig selv ind i samt en fællesskabsfølelse.
Resultater, der i høj grad understreger
behovet for mere tydelig strategisk
ledelse!
Trillingsgaard, Anders og Albæk, Kenneth
(2011): Det møgbeskidte ledelsesteam
i Følelser i ledelse af Elmholt, Claus og
Tanggaard, Lene (red.) 1. udgave, 2. oplag.
Forfatterne og Klim 2011

1 

F.eks. https://krifa.dk/godarbejdslyst/
viden-og-udgivelser/se-alle-fagartikler/
de-unge-soeger-mening

2 
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Få løbende opdateringer om relevante
regler og praksis for skatte- og afgiftsydere
Hver uge udgiver skatteafdelingen i TVC Advokatfirma aktuelle nyheder om regler og praksis indenfor
skatte- og afgiftsretten.
Gå ikke glip af den seneste viden. Lad os bl.a. holde dig orienteret om relevante trykte og utrykte
afgørelser.
Hos TVC Advokatfirma fører vi årligt over 1500 skatte- og afgiftsager ved domstolene og i det
administrative klagesystem. Vores skatteafdeling i København og Aarhus består af over 20 jurister,
som på hvert deres område er højt specialiseret.
HAR DU BRUG FOR EN GRATIS VURDERING AF EN SAG?
KONTAKT TORBEN BAGGE, LEDER AF SKATTEAFDELINGEN

TORBEN BAGGE
PARTNER, ADVOKAT (H), LEDER AF SKATTEAFDELINGEN
MOBIL: +45 24 82 24 84
E-MAIL: TB@TVC.DK

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
på TVC.DK
og følg os på
LinkedIn.

