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LEDER

Fra vintertid  
til sommertid
 

Af Per Kristensen, formand, Foreningen Danske Revisorer

Så blev det allerede juni måned – revi-
sorer, regnskabskonsulenter og boghol-
dere har godt gang i statustidens sidste 
måned, og vejret begynder at minde om 
den kommende sommer.

Når man går fra vintertid til sommertid, 
så mister vi alle én time, som mange af 
os godt kunne have brug for i denne 
travle tid. Til gengæld har vores branche 
for 2022 fået en hel måned – så i stedet 
for at miste 1 time er vi blevet 1 måned 
minus 1 time rigere! Og hvorfor så det? 
Regeringen og en række øvrige partier 
på Borgen har vist deres velvilje og har 
allerede for 2021-regnskaberne be-
sluttet, at den kommende permanente 
fristudskydelse fra 5 til 6 måneder på 
selskabsregnskaber skal gælde fra 31/12 
2021-regnskaberne – så værsgo’, 1 må-
ned ekstra til dig.

Hos FDR er vi i fuld gang med plan-

lægningen af efterårets RegnskabsE-
vent, der afvikles i perioden 19. til 22. 
september 2022, denne gang på Scandic 
Kolding – lige ud til motorvejen. Et 
spændende uddannelsesprogram kombi-
neret med events, udstillere af værktøjer 
og ydelser til branchen, generalforsam-
ling i FDR og Cereda og politisk debat 
– kombineret med socialt og fagligt 
samvær og netværk med kollegaer fra 
hele landet.

Den store erhvervspolitiske debat hand-
ler aktuelt om bogføringsloven, der med 
det fremsatte lovforslag fra 6. april 2022 
ændrer markant på måden, vi hånd-
terer den daglige bogføring. Ud over 
digitaliseringskravene debatteres også 
de administrative byrder – ikke bare for 
dette lovforslag, men også for de mange 
kontroltiltag, der politisk er gennem-
ført over de seneste 2-3 år. Hos FDR 
oplever vi ofte, at de politiske initiativer 
tilvejebringes for at forhindre de få i 
at snyde – til ugunst for de mange, der 
hver dag forsøger at efterleve de mange 
regler, indberetningskrav og deadlines. 
I Fagligt indstik kan du læse mere om 
lovforslaget vedrørende ny bogførings-
lov og de ændrede revisorpligtsregler, 
ligesom du i magasinet kan læse mere 
om bureaukrati og administrative byr-
der, som SMVdanmark giver et indblik 
i, samt en artikel fra Erhvervsstyrelsen 
om digitale underskrifter.

Hos FDR vil vi gerne hjælpe vores 
medlemmer sikkert igennem kontroller, 
tilsyn og faglig udvikling. Det gør vi 
bl.a. igennem lancering af vores FDR 
bisidderordning, som du kan læse mere 
om i Fagligt indstik.

Som de fleste har observeret, har FDR 

fra 1. maj etableret nyt sekretariat hos 
SMVdanmark. Du kan læse mere om 
baggrunden for denne løsning inde i 
magasinet. I forbindelse med flytningen 
skal FDR desværre også tage afsked 
med vores hidtidige sekretær Susanne 
Rasmussen. På FDR’s – og bestyrelsens 
– vegne vil vi gerne bringe en stor tak 
for Susanne’s indsats igennem årene i 
sekretariatet. En funktion, som har budt 
på en del store omvæltninger undervejs, 
bl.a. tilpasning i ledelsen afledt af Hen-
riks alt for tidlige død. Tak for indsatsen, 
Susanne!

Til slut – god læselyst til alle. Og fortsat 
god statussæson – med et samtidigt 
ønske om en god sommer til alle vore 
medlemmer og samarbejdspartnere.

Per Kristensen
Formand, FDR
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FDR’s sekretariat ligger 
nu trygt i SMVdanmarks 
hænder 
Foreningen Danske Revisorer (FDR) er i en spændende og rivende udvikling. Næste step i 
denne proces er etablering af et konstruktivt og gennemtænkt samarbejde med SMVdan-
mark om FDR’s sekretariat. FDR har nemlig udliciteret driften af sit sekretariat til SMV-
danmark. I den forbindelse har Danske Revisorer sat formand for FDR, Per Kristensen, 
næstformand for FDR, Carsten Hedegaard Fohlmann og chefkonsulent hos SMVdanmark, 
Christoffer Sodemann i stævne for at høre om bevæggrunde for denne innovative struktur-
ændring i foreningen. 

 

Af tekstforfatter Susanne Holm, Ordet i Centrum

Hvorfor udlicitere sekretariatet, kunne 
man jo fristes til at spørge... Og Carsten 
H. Fohlmann griber straks spørgsmålet 
med engagement i stemmen: ”Det giver 

helt overordnet en større grad af fleksibilitet i 

forhold til sekretariatets betjening af medlem-

mer, faglige udvalg, bestyrelse og samarbejds-

partnere”. 

”Og så kan vi bruge ressourcerne og forenin-

gens midler på den mest optimale måde”, 
supplerer Per Kristensen med seriøsitet 
i stemmen. 

Per Kristensen fortsætter: ”Vi har stået i 

et vadested siden, vi mistede vores direk-

tør. Det har løbende været oppe at vende, 

hvordan sekretariatsfunktionen skulle være. 

Løsningen via SMVdanmark er efter vores 

bedste overbevisning den mest optimale. Den 

daglige ledelse i bestyrelsen bevarer vi stadig. 

I bestyrelsen arbejder vi på stille og roligt 

at blive bedre til at videregive opgaver til 

sekretariatet. Det satser vi på at få opbygget 

i kraft af samarbejdet med SMVdanmark. 

Det vil medføre gode besparelser for forenin-

gen. I form af samarbejdet med SMVdan-

mark anskaffer vi os med ét hug samtidig 

adgang til en ressource og en samling af 

kompetencer, der allerede er etableret – de 

ved, hvad de har med at gøre. Og der er 

mange forskellige kompetencer, der skal 

dækkes i forenings-øjemed – det være sig 

f.eks. markedsføring, kommunikation og jura. 

Disse meget gode og nødvendige kompetencer 

har vi nu købt os til. Vi i bestyrelsen er også 

blot revisorer, og vi er ikke eksperter ind i 

markedsføring, kommunikation og jura.” 

”Vi er ikke på vej til at blive en integreret 

del af SMVdanmark. SMVdanmark er en 

paraplyorganisation, så det er slet ikke muligt 

at lægge en organisation ind under – og det 

er bestemt heller ikke formålet. Og det ville 

for øvrigt heller ikke hænge sammen med 

fremtidsplanerne om et noget tættere samar-

bejde med Cereda”, siger Per Kristensen, 
hvortil Carsten H. Fohlmann supplerer: 
”SMVdanmark varetager allerede sekretari-

atsfunktionen for Cereda og på et strategisk 

niveau med tanker om fælles fodslag med 

Cereda, giver det rigtig god mening, at vi 

samler vores sekretariater det samme sted.”

Hvem møder FDR-medlemmerne 

hos SMVdanmark?

Når medlemmerne ringer til FDR nu 
her fra juni 2022, vil de bl.a. blive mødt 
af chefkonsulent Christoffer Sodemann. 
Christoffer Sodemann sidder i SMV-
danmarks juridiske afdeling, hvor de 
rådgiver om ansættelsesret, persondata 
og andre juridiske problemstillinger 
samt varetager Ceredas sekretariat. 

Christoffer Sodemann har en bag-
grund inden for jura og er kommet til 
SMVdanmark i 2021. Han har tidlige-

re arbejdet som medlemskonsulent i 
Dansk Tennisforbund, hvor alle klubber 
skulle serviceres. ”Kunsten er at følge alle 

opgaver – store som små – til dørs. At kunne 

tale med en masse forskellige slags menne-

sker”, fortæller Christoffer Sodemann 
og fortsætter: ”Vi varetager en meget 

alsidig funktion – nærmest en blæksprut-

te-funktion. Vi griber boldene og kaster dem 

videre til rette sted. Jeg kommer til at være 

med til møder og være i vedvarende dialog 

med FDR’s bestyrelse, så der vil være en 

regelmæssig kontakt”. 

Christoffer Sodemann udtrykker med 
alvor i stemmen, at de små henvendelser 
også er vigtige. ”At kommunikere med 

forskellige typer af mennesker om stort og 

småt er noget, jeg har lært mig, og det er en 

vigtig kompetence at have i en sekretariats-

funktion”.

Ud over Christoffer Sodemann vil 
FDR’s medlemmer møde Jeanette 

Og så kan vi bruge ressour-
cerne og foreningens midler på 
den mest optimale måde
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Juul og Maria Keller i telefonen. De er 
begge receptionister. Og hvis Christof-
fer Sodemann ikke er at træffe, vil Katja 
Elberg træde til, som er én af de andre 
konsulenter i afdelingen. Men det vil 
være Christoffer Sodemann, der står 
først på linjen efter receptionen.

Konsulenterne i afdelingen varetager 
som tidligere nævnt også sekretariats-
funktionen for Cereda, og her har de 
vist gode resultater. ”Jeg håber, det kan 

skabe nogle synergier og en kontinuitet, 

at to forholdsvis ens sekretariatsfunktioner 

varetages her hos os. Cereda er beviset for, at 

vi ikke lader ting falde mellem to stole, og 

at vi også tager fat i de små ting,” fortæller 

Christoffer Sodemann med stolthed og 
troværdighed i stemmen. Eksempler på 
opgaver, som SMVdanmark kommer 
til at varetage for FDR, er besvarelse af 
medlemshenvendelser på telefon og på 
mail, indmeldelser og udmeldelser samt 
kursusadministration. Kursuslederrollen 
vil dog stadig blive varetaget af besty-
relsen.

Fordele og ulemper

”Vi har overvejet mange ting – og bl.a. en 

direktør igen, men når nu SMVdanmark 

har et professionelt sekretariat, kunne de lige 

så godt varetage funktionen. De arbejder 

allerede politisk og har også store kompe-

tencer inden for f.eks. markedsføring,” siger 
Carsten H. Fohlmann og fortsætter: 
”Det vil optimere FDR’s synlighed – det 

hjælper os til at blive mere fremtrædende – 

f.eks. i politiske sammenhænge.” 

”Der er også mange andre fordele ud over 

det politiske arbejde og markedsførings-

kompetencer, herunder udvidet åbningstid, 

juridisk bistand og professionel sekretariats-

funkton,” siger Carsten H. Fohlmann. 
”Selvfølgelig har vi arbejdet med mange af 

disse ting i forvejen, men vi kommer tættere 

på en mere optimal løsning af opgaver, men 

også en mere optimal brug af foreningens 

midler”, supplerer Per Kristensen. 

Christoffer Sodemann underbygger 
dette: ”SMVdanmark er blevet noget mere 

markante i den politiske debat. Der er ikke 

så langt, som der har været, i forhold til at 

blive set, hørt og komme ud med et budskab 

og opnå indflydelse. Dér har SMVdanmark 

en spidskompetence. Det kunne jo være, at 

der var en konkret problemstilling for den 

lille eller mindre revisor/revisionsvirksom-

hed, som vi hos SMVdanmark kunne være 

behjælpelige med at stå sammen om. Helt 

konkret har vi netop haft et tæt samarbejde 

med FDR, specifikt Tom Picano, omkring 

SMVdanmarks høringssvar til den nye bog-

føringslov. Det er jo netop et eksempel på et 

berigende samarbejde, hvor SMVdanmarks 

kompetencer inden for politisk kommunika-

tion og FDRs viden og faglighed supplerer 

hinanden på en måde, der skaber værdi for 

Christoffer Sodemann 
Chefkonsulent

Jeanette Juul 
Receptionist

Katja Elberg 
Chefkonsulent

Maria Keller 
Receptionist

Vi varetager en meget alsidig 
funktion – nærmest en blæk-
sprutte-funktion
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det enkelte medlem. I denne situation ved 

at påvirke lovgivningsprocessen i en positiv 

retning.”

Carsten H. Fohlmann fortæller med 
respekt i stemmen, at nogle medlemmer 
i høj grad har værdsat den personlige 
kontakt med medarbejderne på sekreta-
riatet, og her vil en gruppe af medlem-
merne komme til at mærke en lille æn-
dring. SMVdanmarks medarbejdere kan 
måske for nogen føles lidt mere fjerne, 
men bestyrelsen håber på tålmodighed 
og åbenhed i forhold til tilvænning af 
foreningens nye struktur. 

”Vi i bestyrelsen står jo også altid klar til at 

gribe medlemmerne, hvis der måtte være et 

behov for noget ekstraordinært”, siger Per 
Kristensen og fortsætter: ”Alt tager tid, 

og SMVdanmark skal nu igennem en proces, 

hvor de skal lære FDR at kende mere ind-

gående. Det vil bestyrelsen gøre alt, hvad der 

står i deres magt for at imødekomme ved at 

instruere og overlevere sekretariatsopgaverne 

på bedste vis.”

”Vi har et nyt medlemssystem på vej, hvor 

medlemmerne får større mulighed for at op-

datere deres oplysninger selv, hvorfor det ikke 

kræver sekretariatsfunktion. De store fine fy-

siske faciliteter er ikke længere nødvendige for 

at løse opgaverne – det kan håndteres online 

og via en ekstern part. Vi vil hellere have, at 

medlemmernes kontingenter går til relevante 

ydelser, så medlemmerne får noget for penge-

ne i stedet for ”en stribe direktører.” Alt skal 

ikke op at vendes som i gamle dage. Der er 

meget, der er effektiviseret, og beslutnings-

vejen er kortere. Vi havde mange opgaver på 

sekretariatet førhen, men opgaverne er blevet 

skåret kraftigt ned igennem de sidste år pga. 

selvbetjeningsløsninger og digitale løsninger 

– en trend, vi jo generelt set ser i det danske 

samfund”, siger Carsten H. Fohlmann. 

SMVdanmark bliver klædt godt på 

til opgaven

”Vi gør flere ting for at sætte SMVdan-

mark godt ind i tingene. I starten bliver 

medlems-kursussystemet dog varetaget af 

mig”, fortæller Carsten H. Fohlmann, og 
fortsætter: ”Det kommende medlemssystem 

letter arbejdet for sekretariatet, og vi kan 

lige så godt vente med at overdrage denne 

funktion, til vi er oppe at køre med det nye 

system.” 

”I maj afholdte bestyrelsen møde i  

SMVdanmarks lokaler, så SMVdanmark 

og FDR fik kigget hinanden fysisk i 

øjnene. Nuværende sekretariatsmedarbejder, 

Susanne Rasmussen har lavet opgavebeskri-

velser til SMVdanmark, og i maj måned 

har SMVdanmark haft mulighed for at 

ringe til Susanne og spørge ind til, hvad 

de skulle gøre i konkrete situationer, hvor 

der var tvivlsspørgsmål. På den måde er og 

bliver SMVdanmark stille og roligt ført ind 

i arbejdet og bliver mere hjemmevant ift., 

hvad og hvem”, fortæller Per Kristensen. 
Formanden giver samtidig udtryk for, 
at han håber, at medlemmer og samar-
bejdspartnere vil udvise tålmodighed og 
overbærenhed til en start, da det er nyt 
for alle, og ændringer tager tid. 

Carsten H. Fohlmann fortæller, at Chri-
stoffer Sodemann kommer til at deltage 
ved bestyrelsesmøderne og lave refera-
ter, hvormed SMVdanmark kommer til 
at følge bestyrelsens og dermed forenin-
gens arbejde tæt. På denne måde opnår 
SMVdanmark hurtigt en forståelse for 
medlemmerne og foreningens virke.

Medlemsservicen vil fortsat være i top 

”SMVdanmark er en professionel med-

lemsorganisation, der er vant til at udøve 

medlemsservice. Servicen er i rigtig gode 

hænder”, forsikrer Per Kristensen. ”Vi 

får udvidede åbningstider på sekretariatet; de 

kan hjælpe med spørgsmål; sende fore-

spørgsler videre til kompetente fagfolk hos 

SMVdanmark, som FDR kan trække på; 

eller videresende forespørgsler til bestyrelsen. 

De er vant til at håndtere mange typer af 

henvendelser. Vi kommer til at kunne yde en 

bredere og bedre service”, understreger Per 
Kristensen.

Ikke alt varetages af SMVdanmark

Carsten H. Fohlmann fortæller, at bog-
holderiet til at starte med bliver vareta-
get af ham, men bestyrelsen overvejer at 
udlicitere dette også.

Derudover er produktionen af magasi-
nerne, nyhedsmails samt opdateringer 
af hjemmesiden fortsat hos FDR’s eks-
terne redaktør. Per Kristensen er meget 
tydelig om, at de er opmærksomme på 
ikke at bede SMVdanmark om faglige 
ting, som de ikke har kompetencer til. 

”Derfor søger vi jo også fortsat medlemmer, 

der gerne vil hjælpe på forskellige områder. 

Vi i bestyrelsen ser en værdi i nærvær og 

dialog og ønsker jo oprigtigt en tættere 

kontakt med medlemmerne. Det er særligt 

i forbindelse med udvalgsarbejde, men også 

gerne i forbindelse med ad hoc-opgaver. 

Tankegangen om, at udvalg skal bestrides af 

bestyrelsesmedlemmer, er ikke gældende. Vi 

vil gerne aktivere vores medlemmer. Og her 

får SMVdanmark en koordinerende og hjæl-

pende rolle – f.eks. med booking af mødested 

mv.”, siger Per Kristensen.

Carsten H. Fohlmann og Per Kristensen 
er fuldstændig enige om og ikke det 
mindste i tvivl om, at udlicitering af 
FDR’s sekretariat til SMVdanmark både 
er en funktionel og strategisk klog be-
slutning, og bestyrelsen glæder sig over 
og til et udvidet og berigende samarbej-
de med SMVdanmark.

Det vil optimere FDR’s 
synlighed – det hjælper os til 
at blive mere fremtrædende 
– f.eks. i politiske sammen-
hænge

SMVdanmark er blevet noget 
mere markante i den politiske 
debat

Vi kommer til at kunne yde 
en bredere og bedre service
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 Tina Rosendal Jensen 
Senior Tax Consultant i Baker Tilly
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Digitale underskrifter på 
selskabsdokumenter 
Når et selskabsdokument skal underskrives efter selskabslovens regler, skal underskrift af do-
kumenterne enten ske personligt eller i henhold til specialfuldmagt, og ved underskriften kan 
underskriveren vælge mellem enten at påføre en fysisk underskrift eller en digital signatur.

 

Af Iben Helstrup Jensen, fuldmægtig, cand.jur., Erhvervsstyrelsen

Anvendelsen af di-
gitale signaturer ud-
breder sig. Når den 
digitale signatur 
vælges til at opfylde 
underskriftskravet 
i selskabsloven, bør 
der tages højde for 
en række forhold, 

blandt andet underskriftsløsningen og 
underskriftstidspunktet.  

Den digitale signatur

Der er som udgangspunkt frit valg, 
når underskriveren skal vælge, hvilken 
udbyder af digitale signaturer, der skal 
anvendes til underskriften. Underskri-
veren skal dog anvende en underskrift-
løsning, der sikrer en entydig identi-
fikation af den, som har underskrevet 
dokumentet.

Ifølge eIDAS-forordningen, der angi-
ver, hvornår en digital underskrift har 
samme virkning som en fysisk, kan en 
digital underskrift ikke alene nægtes 
virkning af den grund, at underskrif-
ten er elektronisk. Underskriften kan 
dog nægtes virkning, hvis sikkerheden 
i underskriftsløsningen findes tvivl-
som, eller det ikke er muligt entydigt 
at identificere underskriveren ud fra 
underskriften.

EU-medlemslandene er forpligtede til 
at føre en positivliste over udbydere 
af underskriftsløsninger, der opfylder 
kravene til forordningen, hvoref-
ter EU-Kommissionen offentliggør 
positivlisterne samlet. De udbydere, 
der fremgår af EU-Kommissionens 
positivliste, vil blive accepteret af 
Erhvervsstyrelsen til at underskrive 
selskabsdokumenter med. Det samme 
gælder for de underskrifter, der påføres 
med løsninger, som anvender NemID 
og MitID. 

Hvis underskriveren hverken har 
NemID eller MitID, f.eks. fordi ved-
kommende er en udenlandsk person, 
kan underskriveren således anvende en 
af de udbydere, der fremgår af positiv-
listen.

I de tilfælde, hvor en underskriftsløs-
ning ikke fremgår af positivlisten og 
alene er en elektronisk signatur, vil 
Erhvervsstyrelsen foretage en konkret 
vurdering af, hvorvidt underskriften 
kan godkendes.

Den hyppigste årsag til registrerings-
nægtelse på baggrund af underskrifts-
løsningen hos Erhvervsstyrelsen er, at 

underskriften ikke er personlig. Dette 
er blandt andet tilfældet, hvor under-
skriften blot er underskriverens navn 
påført i kursiv eller med en anden 
skrifttype i et tekstbehandlingsprogram, 
eller hvor den påførte underskrift er 
en kopi, der indsættes på selskabsdoku-
mentet som en billedfil.

Udfordringen med disse løsninger 
er, at de ikke er personlige, eftersom 
signaturen ikke er entydigt knyttet til 
underskriveren, ligesom sikkerheden 
er tvivlsom. Kopier af underskrifter 
udgør desuden en risiko for både fejl 
og misbrug. 

Anvendelsen af underskriftsløsninger til 
underskrift af selskabsdokumenter, der 
ikke tilstrækkeligt verificerer identite-
ten af underskriveren, vil desuden med-
føre registreringsnægtelse hos styrelsen. 
Dette vil f.eks. være tilfældet, hvor 
underskriftsløsningen alene verificerer 
underskriverens identitet på baggrund 
af en e-mailadresse.

Underskriftstidspunktet

Selskabsdokumenter skal være daterede, 
og en række selskabsdokumenter får 
først retsvirkning, når de er under-
skrevet, f.eks. et stiftelsesdokument. 
Der skal derfor tages højde for under-
skriftstidspunktet – særligt henset til, 
at mange digitale underskriftsløsninger 
afslører, hvornår dokumentet blev 
underskrevet.

Efter Erhvervsstyrelsens praksis regnes 
underskriftsdatoen for tidspunktet 
for underskriften og ikke for beslut-
ningstidspunktet eller eventuelle andre 

Anvendelsen af digitale signa-
turer udbreder sig

Kopier af underskrifter udgør 
desuden en risiko for både fejl 
og misbrug
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datoer, der er påført i dokumentet.
Måtte der være flere underskrivere, 
f.eks. mere end én stifter, er det datoen 
for den sidste underskrivers underskrift, 
der betragtes som underskriftstidspunk-
tet.

Den hyppigste årsag til registrerings-
nægtelse på baggrund af underskrifts-
tidspunktet hos Erhvervsstyrelsen er, at 
der ikke er overensstemmelse mellem 
den angivne dato for retsvirkning, f.eks. 
stiftelsesdatoen, og underskriftstids-
punktet.

Med hensyn til generalforsamlingsrefe-
rater er det værd at fremhæve, at disse 
sagtens kan underskrives af dirigenten 
efter generalforsamlingens afholdelse, 
da det afgørende for referatet er, at 
generalforsamlingens beslutninger ef-
terfølgende skal kunne dokumenteres.

Dokumenter, der indberettes til 

Erhvervsstyrelsen 

Et antal selskabsdokumenter skal være 
underskrevet, når de indberettes til 
registrering hos Erhvervsstyrelsen, f.eks. 
stiftelsesdokument og fusionsplan. 

Det gælder desuden for de selskabs-
dokumenter, der er underskrevet i 
henhold til specialfuldmagt, at do-
kumentation herfor skal indberettes 
sammen med selskabsdokumenterne til 
Erhvervsstyrelsen, f.eks. den udstedte 
specialfuldmagt.

Den, der anmelder i Erhvervsstyrelsens 
selvbetjeningsløsning, er omfattet af 
anmelderansvaret. Det betyder, at ved-
kommende indestår for, at registrerin-

gen i selvbetjeningsløsningen er lovligt 
foretaget, herunder at vedkommende 
har fuldmagt til at foretage registrerin-
gen, og at dokumentationen i forbin-
delse med registreringen er gyldig. 

Erhvervsstyrelsen kan i indtil fem år 
fra registreringstidspunktet kræve, at 
der indsendes bevis for, at en registre-
ring i selvbetjeningsløsningen er lovlig. 
Styrelsen kan i den forbindelse kræve, 
at kopi af de originale selskabsdoku-
menter med underskrift skal indsendes 
til styrelsen. Det er derfor vigtigt at 
opbevare de originale dokumenter, der 
lå til grund for registreringen, selv hvis 
de ved registreringen ikke behøvede at 
være indberettet til styrelsen i under-
skrevet stand, som f.eks. generalforsam-
lingsreferater. 

Selskabet selv skal desuden sørge for, at 
dets selskabsdokumenter opbevares på 
betryggende vis i fem år fra udgangen 
af det regnskabsår, som dokumenterne 
vedrører, så dokumenterne beskyttes 
mod ødelæggelse eller bortskaffelse. 
Dokumenterne skal i perioden uden 

problemer kunne fremskaffes og frem-
vises for Erhvervsstyrelsen ved anmod-
ning.   

Vejledning om digitale underskrifter 

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i juli 
2021 en vejledning om digitale under-
skrifter på selskabsdokumenter, der kan 
findes på styrelsens hjemmeside. Heri 
kan læseren finde mere om Erhvervs-
styrelsens praksis i forhold til digitale 
underskrifter.

I Erhvervsstyrelsens vejledning om 
indsendelsesbekendtgørelsen, der også 
er tilgængelig på hjemmesiden, kan 
læseren desuden læse om underskrift af 
regnskabsdokumenter.

Dokumenterne skal i peri-
oden uden problemer kunne 
fremskaffes og fremvises for 
Erhvervsstyrelsen ved anmod-
ning
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Afholdes på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Fra mandag d. 19. til fredag d. 23. september 2022

Deltagelse hele ugen vil give 32 kursustimer, hvoraf 8 vil være 

inden for revisions- og erklæringsområdet.

Læs mere og tilmeld dig på www.regnskabsevent.dk 

PRAKTISK INFORMATION 
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GDPR i praksis

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Undervisere:  Wivi H. Larsen og  

Kim Jensen fra Lexoforms A/S

VirksomhedsSkatteOrdningen  

- for bogholdere og elever (inkl. bogføringsfaldgruber)

Målgruppe: Bogholdere og elever

Underviser: Thorbjørn Helmo Madsen

Excel - for begyndere

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Underviser: Officekursus.dk

Bedre bundlinje i din virksomhed

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Underviser: Tommy Jørss

VirksomhedsSkatteOrdningen  

- for revisorer (inkl. faldgruber)

Målgruppe: Revisorer

Underviser: Thorbjørn Helmo Madsen

Excel - for øvede

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Underviser: Officekursus.dk

Workshop: Hvilke kunder er de bedste?

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Tovholder: Tommy Jørss

Undervisning - Pensionsordninger (kendskabsniveau)

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Underviser: Pension for selvstændige

MANDAG DEN 
19. SEPTEMBER 2022

Cereda Landsmøde

FDR Generalforsamling, med præsentation af vores værktøjer

Paneldebat

Paneldeltagere:  Per Kristensen, Peter Skjerning, diverse politiske  

ordførere – nærmere info kommer senere.

Medlemsdebat

Debatter med din bestyrelse. Hvad skal FDR og Cereda fokusere på i 

vores arbejde de næste år?

TORSDAG DEN 
22. SEPTEMBER 2022

Skattemæssige nyheder – du ikke må gå glip af? (Ansvar ved indbe-

retninger til Skat, beskatning af biler og ejendomme)

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Undervisere:  Advokat Henrik Rahbek  

og Senior Tax Manager Jørgen Frausing,  

fra advokatfirmaet TVC

Debitorer, planlægning, rykkere, inkasso mv. Hvordan er reglerne?

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Underviser: Torben Stohn, Advokaternes Inkassoservice

FREDAG DEN 
23. SEPTEMBER 2022

Personale (lønrefusioner – barsel, sygedagpenge mv.)

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Undervisere:  Senior Manager, Mette Nørlem og Heidi Andersen,  

supportchef i Danløn fra Danske Lønsystemer.

Kontrolpakken for revisorer (Bogføringsloven, revisorpligt mv.)

Målgruppe: Revisorer

Underviser: Jesper Præst Olsen

Excel - for superbrugere

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Underviser: Officekursus.dk

Nyheder Årsregnskabsloven

Målgruppe: Revisorer 

Underviser: Jesper Præst Olsen

Præsentation af samarbejdspartnerne  

(hvilke præsentationer vælges senere)

Udvalgte samarbejdspartnere vil præsentere deres produkter,  

der vil køre to sideløbende spor

Workshop: Det gode møde med den potentielle kunde

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Tovholder: Tommy Jørss

MasterClass: Automatisering af processerne hos bogholder/revisor

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Tovholder: Carsten Hedegaard Fohlmann

TIRSDAG DEN 
20. SEPTEMBER 2022

Ny kvalitetssikring for revisorer

Målgruppe: Revisorer

Underviser: Per Kristensen

Kontrolpakken for bogholdere (Bogføringsloven, revisorpligt mv.)

Målgruppe: Bogholdere

Undervisere:  Mette Quottrup og Jan Treu,  

bestyrelsesmedlemmer i Cereda

Nyheder om erklæringer

Målgruppe: Revisorer 

Underviser: Per Kristensen

Præsentation af samarbejdspartnerne

Udvalgte samarbejdspartnere vil præsentere deres produkter, der vil 

køre to sideløbende spor

Hvilke juridiske services kan vi tilbyde kunderne?

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Underviser: LegalDesk

MasterClass: Automatisk bogføring af omkostninger  

– hvilke systemer til hvilke kunder?

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

Tovholder: Christina Klinker Knudsen, Avernus

ONSDAG DEN 
21. SEPTEMBER 2022



Book et møde følgende steder:

rackbeat.com

 
+45 71 92 75 00

partner@rackbeat.com

Havnegade 53, 1058 København K 

Effektiv lagerstyring med direkte synkronisering til ERP

Let integrering til bogføringssystemer

Hurtig opstart og grundig onboarding 

Rackbeat hjælper dine kunder med:

Rådgiv
dine
kunder
bedre

Rackbeat 

er anbefalet 

af e-conomic
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Bureaukrati er de  
mindre virksomheders  
største dræber
Danmark er et godt land at drive virksomhed i, når man sammenligner med, hvordan det ser 
ud i andre lande. Faktisk er vi på 4. pladsen i Verdensbankens globale opgørelse over, hvor 
nemt det er at drive forretning, og hvor begrænset virksomhederne er af regulering og bu-
reaukrati. New Zealand er nr. 1 efterfulgt af Singapore og med Hong Kong som nr. 3. I bunden 
ligger lande som Somalia, Eritrea og Venezuela. I alt er knap 200 lande med i oversigten.

 

Af Kommunikationschef David Elmer, SMVdanmark

Opgørelsen bygger på en række para-
metre som f.eks., hvor let det er at få 
byggetilladelser, hvor let det er at få lov 
at handle på tværs af grænser, og hvor 
mange procedurer man skal igennem 
for at starte en virksomhed. I interna-
tionalt perspektiv ligger Danmark altså 
ret godt, om end der er stadig områder, 
hvor vi nærmer os dumpegrænsen. 
F.eks. er vi kun på en 48. plads, når det 
gælder, hvor nemt det er at skaffe kapi-
tal fra investorer eller banker. 

Men selv om vi har en pæn internati-
onal placering, er det jo ikke argument 

for ikke at gøre mere. For regulering og 
bureaukrati er stadig et kæmpe problem.

SMVdanmark har spurgt medlemmer-
ne om, hvad de mener, der skal til for, 
at Danmark bliver et (endnu) bedre 
sted at starte og drive virksomhed i. 
Her bliver der i høj grad peget på det 
offentlige bureaukrati. Næsten 8 ud af 
10 SMV’er peger på, at færre regler og 
mindre bureaukrati enten i høj eller 
meget høj grad ville gøre det lettere at 
være iværksætter og virksomhedsejer. 
Det er dermed det initiativ, som flest 
SMV’er tilslutter sig i kampen for bedre 
vilkår til opstart og drift af virksomhed. 
Sagt med andre ord: Bureaukrati er de 
mindre virksomheders største dræber. 
Faktisk er ønsket om mindre bureau-
krati langt højere oppe på listen end 
andre tiltag som f.eks. lavere selskabsskat 
og lettere adgang til finansiering. 

Det er måske ikke så overraskende, for 
mindre virksomheder har typisk svæ-
rere ved at finde rundt i regeljunglen, 

end de store virksomheder har. Større 
virksomheder har som regel nemmere 
ved at afsætte ressourcer til at få hjælp 
fra eksterne konsulenter eller ligefrem 
have medarbejdere, der udelukkende 
arbejder med regler, tilskudsansøgninger, 
tilladelser til dette og hint samt admini-
strative krav.

Men hvad er det så, der især er en byrde 
for de mindre virksomheder, når vi taler 
bureaukrati? SMVdanmarks under-
søgelse tyder på, at et af de tungeste 
bureaukratiske områder er indrapporte-
ringskrav til det offentlige. Det kan være 
alt fra skatteindberetning, miljøkrav og 
indrapportering til Danmarks Statistik. 
Kravene afhænger også af branchen. 
For f.eks. fødevarevirksomheder gælder 
der andre krav om rapportering end 
for f.eks. detailhandlen. Ud over at luge 
ud i mængden af rapporteringskrav ar-
bejder SMVdanmark derfor også for, at 
der skal udvikles én og kun én indgang 
til at indrapportere til det offentlige. 
Dermed får virksomhederne et overblik 

Regulering og bureaukrati er 
stadig et kæmpe problem

Bureaukrati er de mindre 
virksomheders største dræber.
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og skal ikke indsende dokumentation 
via mange forskellige kanaler.   

For danske virksomheder bruger mange 
ressourcer på myndighedernes krav 
om indberetning og rapportering til de 
offentlige instanser. 

En rundspørge blandt de små og mel-
lemstore virksomheder viser, at hver 
femte bruger mindst 5 timer om ugen 
på indberetning, rapportering og anden 
kontakt med offentlige myndigheder. 
Gennemsnittet er 3,5 time om ugen.

I 2021 svarede mængden af det tidskræ-
vende arbejde til 34.901 fuldtidsansat-
te, hvilket koster 16,5 mia. kr. alene i 
lønninger. Denne udgift hæmmer dansk 
erhvervsliv, og er især en forhindring 
for nye iværksættere og de små virk-
somheders vækst.  

Og regelmængden i Danmark stiger og 
stiger desværre. Siden 2002 er der blevet 

oprettet 1.732 love og bekendtgørelser 
af erhvervsministeriet, hvoraf 591 stadig 
udgør gældende regulering. Det er alt 
for mange nye regler, som virksom-
hederne hele tiden skal forholde sig 
til. Der bør være større fokus på, at de 
regler, der implementeres, fungerer på 
lang sigt, således at virksomhederne ikke 
hele tiden skal forholde sig til ændrin-
ger i lovgivningen. 

Det er en hård kamp, og trods talrige 
velmenende forsøg fra politisk hold 
er det endnu ikke lykkedes at standse 
regelmængden fra at vokse år for år. 
Skiftende regeringer har prøvet med 
forskellige indsatser med mere el-
ler mindre velklingende navne. Poul 
Schlüter prøvede med ”Operation 
regelsanering”, Poul Nyrup Rasmussen 
med ”Kamp mod bøvlet”, Anders Fogh 
Rasmussen med ”Kamp mod System-
danmark” og Lars Løkke med ”Færre 
regler og mindre bureaukrati”.  

Uden nævneværdig succes. Og Er-
hvervsministeriet har den suveræne 
førsteplads, når man ser på, hvilke  
områder der især driver væksten, så det 
er virksomhederne, der holder for.

For i det mindste at stoppe væksten har 
SMVdanmark og flere andre foreslået, 
at når der indføres en ny regel, skal en 
gammel regel afskaffes. Og det skal være 
regler, der matcher hinanden, når det 
gælder, hvor byrdefulde de er. Det er ét 
af de forslag på området, vi bliver ved 
med at kæmpe for.

Antal timer om ugen brugt på indberetning, rapportering og anden 
kontakt med offentlige myndigheder eller instanser
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Tavsheds- og talepligt  
– et minefelt at bevæge sig i
Begrebet SØIK, der i mange år har været anvendt som forkortelse af ”Statsadvokaturen 
Særlig Økonomisk og International Kriminalitet” er pr. 1. januar 2022 erstattet af et nyt med 
navnet Statsadvokaturen for Særlig Kriminalitet. Vi kan kun gætte, hvad forkortelsen herpå 
bliver – måske SSK, hvem ved? – men vi må antage, at SØIK i branchen uanfægtet ny organi-
sering kommer til fortsat at blive anvendt som forkortelse i en periode. 

 

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

SØIK har været 
stedet, hvor vi via 
hvidvaskloven fik 
underretningspligt 
uden at bryde vores i 
revisorloven fore-
skrevne tavshedspligt. 
Det har ændret på 

hverdagen for de fleste revisorer – god-
kendte eller ej – herunder bogholdere 
– da vor traditionelle tavshedspligt blev 
udfordret. 

Tavshedspligten for godkendte 

revisorer 

Det grundlæggende princip er, at vores 
tavshedspligt er ufravigelig. Klassiske 
eksempler på deltagelse i et eksempel-
vis bankmøde, hvor vi såfremt kunden 
bevidst med vores viden fejlinformerer 
banken – mens vi deltager – er tricket 
at få lavet en pause i mødet – hvor vi 
over for kunden indskærper, at vi ikke 
kan deltage, såfremt fejlagtige oplysnin-
ger videregives i vor tilstedeværelse, og 
at en efterfølgende berigtigelse over for 
modparten finder sted. Ja, det er den 
klassiske måde at undgå at bryde tavs-
hedspligten på. Vi har ligeledes en række 
bestemmelser i relation til de konkrete 

erklæringer, vi som godkendte revisorer 
kan afgive. 

Ved en review-erklæring må vi for 
eksempel ikke oplyse om strafansvaret 
ved for sen indberetning af eksempelvis 
moms uden at overtræde tavshedsplig-
ten – hvor vi modsat ved revision iht. 
erklæringsbekendtgørelsens §7, stk. 2 
skal oplyse om strafansvaret for sen 
indberetning af moms ved afgivelse af 
revisionspåtegningen. 

Vi skal ligeledes undlade at afgive 
erklæringen ved assistance, såfremt der 
er fejl i årsrapporten, hvor vi er blevet 
bekendt med, at kunden ikke ønsker at 
rette dette. Baggrunden herfor er, at vi 
ikke kan tage det fornødne forbehold, 
som vi kan i andre erklæringstyper. Vi 
er altså vant til at bevæge os i forskellige 
regelsæt afhængigt af scenariet. 

Imidlertid er der efterhånden kommet 
en række øvrige regler, vi skal sikre os, 
bliver overholdt, så en kort artikel om-
kring de forskellige scenarier omkring 
agtpågivenheden omkring tavsheds- og 
talepligt finder anvendelse. 

Revisorlovens undtagelser for tavs-

hedspligt

Revisorloven foreskriver en række om-
råder, hvor tavshedspligten kan fraviges. 
Revisorlovens §18, stk. 2 angiver tilfæl-
det, hvor revisor er fratrådt og til den 
tiltrådte revisor er pligtig til at oplyse 
baggrunden for fratrædelsen. 

Revisorlovens §22 omhandler en straks 

rapporteringspligt til ledelsen i de tilfæl-
de, hvor revisor bliver opmærksom på 
en begrundet formodning om, at der er 
begået økonomiske forbrydelser – hele 
ledelsen skal informeres, og de skal tage 
fornødne skridt til at reagere inden for 
14 dage. I tilfælde, hvor forholdet ikke 
vurderes at hindre kriminaliteten, skal 
der straks ske underretning til ”SØIK” 
– bemærk der henvises fortsat hertil i 
loven trods ændret organisering. Det 
samme gælder ved fratrædelse, hvor 
årsagen er formodet økonomisk krimi-
nalitet. 

I revisorlovens §30 opnås der mulig-
hed for, at datterselskabsrevisorer kan 
afrapportere til koncernrevisor – men 
det anbefales altid, at dette tiltrædes af 
ledelsen i datterselskabet ved aftale-
grundlaget. 

Revisor har herudover pligt til med 
hjemmel i §§37 og 38 at undersøge 
og lade revisor udlevere arbejdspapirer 
til Erhvervsstyrelsen – dette gælder ud 
over de almindelige bestemmelser for 
kvalitetskontrollen, som revisor er un-
derlagt fra revisorlovens §§34 og 35.

Hvidvaskloven 

Hvidvasklovens sigte er at hindre hvid-
vask og terrorfinansiering. I henhold 
til hvidvaskloven opnås en udvidet 
underretningspligt blot ved mistanke 
om forhold, der måtte finde sted. Det 
betyder, at revisorer og bogholdere ikke 
blot er pligtige til at underrette efter 
Hvidvasklovens §26 i en lang række 
situationer, men ligeledes ikke må op-

Det grundlæggende princip 
er, at vores tavshedspligt er 
ufravigelig
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lyse kunden om, at indberetningen har 
fundet sted. 

I stedet oplyser vi altid kunderne om 
vor pligt i relation hertil ved aftaleind-
gåelsen. I tilfælde, hvor vi repræsenterer 
en klient i retten, er denne dog ikke 
gældende.  

Hvidvaskloven har ligeledes ved kon-
troller fra myndighederne typisk vist sig, 
at vort KYC – eller kundekendskabs-
procedurer er blevet udvidet yderligere 
end hidtil – da vi også uden at bryde 
vor fortrolighed med kunden kan gøres 

til genstand for undersøgelser i relation 
hertil. 

Vi er som udgangspunkt anonyme 
frem til, at et forhold eventuelt måtte 
komme for et retsligt opgør. Tidligere 
sager, hvor Skattestyrelsen fejlagtigt har 
oplyst revisors kunde om, at revisor har 
indberettet forholdet, har ikke gjort for-
holdet lettere at navigere i. For hvorfor 
indberetter en betroet rådgiver sin egen 
kunde?  

Andre områder 

Der findes en række andre områder, 
hvor vi skal være særligt opmærksom-
me. Det være sig i forhold til særlovgiv-
ningen for fonde og offentlige instituti-
oner. Dernæst skal vi som revisorer og 
bogholdere være særligt agtpågivende 
i tilfælde af likvidationer, rekonstruk-
tioner efter rekonstruktionsloven samt 
ved konkurser, hvor konkurslovens 
bestemmelser er gældende. Vi kan i disse 
situationer komme ud for at skulle ud-
tale os – men skal samtidig sikre os, at vi 
eksempelvis over for kurator ikke giver 
oplysninger, der kan medføre, at kurator 

kan indberette os for brud på tavsheds-
pligten. I disse situationer bør vi altid 
konsultere en fagkyndig for at afklare, 
om vi bryder tavshedspligten. 

Myndighedsanmodninger fra Skat eller 
Politi kan ligeledes nævnes som et om-
råde med særlig agtpågivenhed. Hvor-
når der er vidnepligt, vidneudelukkelse 
og ikke mindst vidnefritagelse er et 
kapitel for sig. Dernæst kan deltagelse 
i eksempelvis voldgiftssager nævnes i 
relation til tavsheds- contra talepligt. 
Andre forhold kan være ved sondringen 
mellem fremlæggelse af dokumenter i 
civilt anlagte sager, civilt anlagte sager 
med partsrepræsentation og straffesager 
generelt. 

Uanset dette er tavsheds- og talepligt et 
område, hvor vi alle skal holde tungen 
lige i munden og altid vide, hvornår vi 
skal tie – vide, hvornår vi skal tale – og 
sidst men ikke mindst – ALTID vide, 
hvornår vi skal konsultere kompetente 
personer, inden vi eventuelt taler.  

I henhold til hvidvaskloven 
opnås en udvidet underret-
ningspligt blot ved mistanke 
om forhold, der måtte finde 
sted

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

KRISE I VIRKSOMHEDEN ... ?

Redningsbistand tilbydes

Skal vi hjælpe kunden i samarbejde 

med revisor?

o Hurtig, effektiv og rå analyse af virksomheden

o Gode råd for redningsaktion

o Idékatalog og handlingsplan til fremtiden

o Tilbud om samtalepakke

ANDREAS KÆRSGAARD MYLIN

Tlf.: 3018 1050

Advokat (H), partner i Holst, 

advokatpartnerselskab

Ekstern lektor, Rekonstruktion 

ved Københavns Universitet

www.Holst-law.com

THORBJØRN HELMO MADSEN

Tlf.: 7023 2222

Revisor (HD), skatterådgiver

Partner i Taxmaster

www.taxmaster.dk

SSPPEECCIIAALLIISSTTEERR  II  RREEKKOONNSSTTRRUUKKTTIIOONN

Betydelig erfaring med:

• gældsordninger

• gældseftergivelse

• genopretning af kriseramt 
virksomhed i eksisterende 
eller ny ejerstruktur

Revisorinddragelse

Rådgivning i øjenhøjde

Praktisk tilgang

SSAAMMTTAALLEEPPAAKKKKEE  eefftteerr  bbooookkiinngg
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Er de små virksomheder 
klar til cyberstruslen fra 
blandt andre Rusland?
Danmark er det land i EU, hvor flest små og mellemstore virksomheder har integreret de 
grundlæggende digitale værktøjer i deres virksomhed. Danske SMV’er er derfor langt foran, 
når det f.eks. gælder brugen af online salg, kunstig intelligens og digital informationsdeling. 
Særligt under coronakrisen har danske SMV’er taget den digitale omstilling til sig.

 

Af Lasse Lundqvist, Konsulent, SMVdanmark 

Desværre findes der også en bagside 
af guldmedaljen. For jo mere digitali-
seret du er, jo flere digitale indgange 
har du, som hackerne kan dirke op. 
Trusselsbilledet ændrer sig hele tiden, 
og IT-kriminelle bliver hele tiden bedre 
og mere sofistikerede i deres angreb. Da 
SMV’erne trykkede ekstra hårdt på di-
gitaliseringsspeederen under coronakri-
sen, åbnede de paradoksalt nok også op 
for flere døre for de cyberkriminelle. 
Derfor bør enhver virksomhedsejer 
stille sig selv spørgsmålet: Er vi godt 
nok beskyttet? 
 
Desværre er svaret alt for ofte ‘nej’. 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at 40 pct. 
af virksomhederne med færre end 250 
ansatte ikke har tilstrækkeligt styr på 
cybersikkerheden, og med den russiske 
invasion af Ukraine, er cybersikker-

hed i danske SMV’er kun blevet mere 
aktuel. Udenrigsministeriet frygter, at 
statsstøttede russiske hackere vil søge at 
underminere vestlige virksomheder ved 
at ødelægge deres digitale infrastruktur.

Som et digitalt foregangsland er det vig-
tigt, at vi hele tiden er opmærksomme 
på trusselsbilledet og hjælper SMV’erne 
med at løfte deres kompetenceniveau, 
når det gælder cybersikkerhed. 

Her er de 3 vigtigste råd for at 

styrke din virksomheds cybersik-

kerhed

1.  Opdater software løbende: Cyber-
kriminelle opdager hele tiden nye 
huller i IT-systemerne, som de kan 
vende mod virksomhederne. Denne 
risiko kan minimeres ved jævnligt at 
opdatere alle programmer. 

2.  Tag backup af data: Hvis uheldet 
er ude, er det vigtigt, at virksomhe-
den ikke mister alle sine essentielle 
data.

3.  Lær at spotte mistænkelige mails: 

Den hyppigste vej ind i en virk-
somhed er via phishingmails. Uddan 
derfor medarbejderne i genkendelse 
af denne type mails.

Cybersikkerhed, IT-sikkerhed og digital 
sikkerhed – kært barn har mange navne, 
men for mange virksomheder indgår 
disse ord ikke i virksomhedens stra-

tegi for fremtiden. Ca. en tredjedel af 
SMV’erne arbejder ikke bevidst med 
cybersikkerheden i virksomheden, viser 
en rundspørge fra SMVdanmark. Sær-
ligt de mindre virksomheder mangler at 
blive gjort opmærksomme på den digi-
tale trussel. Et af problemerne er, at det 
i dag simpelthen er for svært at finde 
rådgivning og information om digita-
lisering. Samtidig bliver der hele tiden 
lagt pres på at digitalisere virksomhe-
derne fra politisk side – senest gennem 
den nye bogføringslov. Det er vigtigt, at 
vi i Danmark bruger digitale redska-
ber til at øge produktiviteten, hvor det 
giver mening, men det er også vigtigt, 
at vi ikke forhaster os og glemmer 
cybersikkerhedsaspektet. Ellers risikerer 
SMV’erne at stå tilbage med et skrøbe-
ligt fundament af digitale redskaber. 

Den aktuelle trussel er på sit højeste 
ifølge Center for Cybersikkerhed. 
Der er kontinuerligt angrebsforsøg fra 
kriminelle. Samtidig viser en rundspør-
ge blandt SMVdanmarks medlemmer, 

Den aktuelle trussel er på 
sit højeste ifølge Center for 
Cybersikkerhed
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at næsten hver femte SMV lige nu 
enten i høj grad eller meget høj grad er 
bekymret for truslen om cyberangreb. 
Men paradoksalt nok er ca. den samme 
andel enten i lav grad eller meget lav 
grad klar til at modstå et cyberangreb. 
Virksomhederne skal altså have hjælp. 
En analyse fra SMVdanmark viser, at et 
typisk ransomware angreb koster næsten 
400.000 kr., hvis du har en virksomhed 
med 10-49 ansatte. For mange virk-
somhedsejere er der lagt blod, sved og 
tårer i virksomheden, og det kan derfor 
samtidig være følelsesmæssigt hårdt at 
blive ramt af et cyberangreb. 

I marts kunne man i avisen læse, at bo-
ligregistret i Danmark var blevet hacket 
af russiske hackere. Det var dermed ikke 
muligt at flytte adresse via systemet på 
borger.dk. Når et system som borger.dk, 
fyldt med personfølsomme oplysninger 
om alle danske borgere, kan blive ramt 
af et cyberangreb, så viser det, hvor sår-
bart den digitale infrastruktur er. Derfor 
er det vigtigt, at vi tager cybertruslen 
alvorligt. 

Et angreb på en SMV har naturligvis 
ikke den samme betydning for samfun-
det, som når det gælder borger.dk. Men 
et register som borger.dk har uanede res-
sourcer i ryggen og kan relativt hurtigt 
finde fodfæste igen. Det samme er ikke 
nødvendigvis tilfældet i en SMV, hvor et 
sådan angreb kan have fatal betydning. 

Hackerne bliver dygtigere og dygtigere. 
I dag er phishing den mest udbredte 
digitale trussel mod SMV’erne. Phis-
hing vil sige, at virksomheden modtager 
en e-mail afsendt med henblik på at 
lokke modtageren til at afgive fortroli-
ge oplysninger eller installere et stykke 
skadeligt software, kaldet malware, på 
virksomhedens computere. Tidligere 
var disse mails forholdsvis nemme at 
opdage, fordi der f.eks. var stavefejl, eller 
domænet var mistænkeligt. I dag kan 
mailen være afsendt fra det, der ligner 
din chefs e-mail og dermed virke legi-

tim. Derfor hopper alt for mange des-
værre stadig i fælden. Åbner du sådan en 
mail, kan konsekvensen være kryptering 
af virksomhedens data – også kaldet et 
ransomwareangreb. 

Den gængse opfattelse blandt SMV’er-
ne er, at et hackerangreb ikke sker for 
dem, for hvem skulle gide at hacke 
deres lille virksomhed. Sandheden er, at 
hvis noget har værdi for virksomheden, 
har det også værdi for hackerne. 

I april 2022 blev cybersikkerhedspag-
ten født på foranledning af de største 
danske erhvervsorganisationer, herunder 
SMVdanmark og erhvervsministeriet. 
Pagten har til hovedformål at styrke 

cybersikkederheden blandt de små og 
mellemstore virksomheder. Denne pagt 
skal igangsætte og koordinere indsatser, 
der styrker cybersikkerheden i SMV’er-
ne. Indsatserne vil f.eks. omhandle 
samarbejde om it-tekniske løsninger, 
træning og uddannelse samt vidensde-
ling. Indsatser der skal løfte cybersikker-
heden i den enkelte branche. Samtidig 
er SMVdanmark involveret i D-mærket, 
SMV:digital og virksomhedsforum for 
digital sikkerhed, hvorigennem vi styr-
ker SMV’ernes digitale sikkerhed.

Hensigten er at få alle med på cybersik-
kerheds-vognen. Hvis virksomhederne 
var et hus, var de en stor flot nymalet 
villa med en masse nye tilbygninger, 
men uden tilsvarende forsikringer og 
låse på døre og vinduer, og det kan 
give meget store problemer, hvis tyven 
kommer eller lynet slår ned.  

 

Sandheden er, at hvis noget 
har værdi for virksomhe-
den, har det også værdi for 
hackerne

Derfor er det vigtigt, at vi 
tager cybertruslen alvorligt
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FDR kursusoversigt

HJÆLP TIL NØDLIDENDE  

VIRKSOMHEDER

Thorbjørn Helmo Madsen, regi-

streret revisor, direktør og partner, 

TaxMaster, og Andreas Kærsgaard 

Mylin, partner, Holst, Advokater 

Advokatpartnerselskab

1. november 2022, Scandic Odense

Kursusplan for FDR kurser sæson 2022-2023 

KVALITETSSIKRING OG  
KONTROLPAKKENPer Kristensen, statsautoriseret revisor, 

2+ Revision, Statsautoriseret Revisions-

anpartsselskab 

3. oktober 2022, Scandic Hvidovre
5. oktober 2022, Scandic Kolding

HVIDVASKLOVEN I REVISIONS-  
OG BOGFØRINGSVIRKSOMHEDER
Carsten Hedegaard Fohlmann, revisor 
FDR, Contar ApS

29. november 2022, Severin,  
Middelfart

OPDATERING PÅ ÅRSREGNSKABSLOVEN  

FOR KLASSE A OG B

Per Kristensen, statsautoriseret revisor, 2+ Revision, 

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 

15. november 2022, Scandic Kolding

22. november 2022, Scandic Hvidovre

ANDELSBOLIG- OG  EJERFORENINGER 
TT Revision

8. november 2022, Scandic Odense

FALDGRUBER, UDVIDET  

GENNEMGANG OG REVIEW

Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor, 

Faglig Afdeling A/S

10. oktober 2022, Scandic Kolding

13. oktober 2022, Scandic Hvidovre

AKTUELT OM SKAT 2022/2023Thorbjørn Helmo Madsen, registreret revisor, direktør og partner, og John Rasmussen, direktør og partner, begge TaxMaster 

10. januar 2023, Trinity Hotel &  Konference Center, Fredericia11. januar 2023, Rold StorKro, Skørping17. januar 2023, Scandic Ringsted 

ENDVIDERE PLANLÆGGER FDR FØLGENDE 

WEBINARER (DATOER FØLGER)

Automatiseringssystemer

Praktisk ejendomsavance

FDRaudit og FDRtools

Pension - ”nice to know” i samtalen med kunderne

Skat inden året slutter

Praktisk håndtering af ulovlige kapitalejerlån
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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

Få løbende opdateringer om relevante 
regler og praksis for skatte- og afgiftsydere

Tilmeld dig 

vores nyhedsbrev 

på TVC.DK 

og følg os på 

LinkedIn.
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