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LEDER

Så skete det igen...
 

Af Carsten Hedegaard Fohlmann, næstformand, Foreningen Danske Revisorer

Så fik vi overstået sommeren – eller den 
er allerede ovre – alt efter hvordan man 
ser på det. Jeg er ikke i tvivl om, at lan-
dets revisorer en stor del af foråret kig-
gede længe efter sommerferien og en 
tiltrængt pause efter et par år med ekstra 
travlhed pga. kompensationsansøgninger 
og stadig flere opgaver på færre hænder 
i revisionsbranchen.

Endnu engang gik de offentlige syste-
mer ned i ”regnskabets sidste time”, 
manglende NemID i 5 dage og derefter 
et overbelastet system hos Skattestyrel-
sen – det var en gyser for revisorerne. 

Fra FDR skal lyde en tak til Skattesty-
relsen for den forlængede frist, selv om 
det næsten er til grin at få udsat fristen 
en time før fyraften dagen før – eller 
3 timers normal arbejdstid før fristen. 
Man kunne tro, at myndighederne 
forventer, at revisorerne arbejder om 
aftenen og natten! Vi vil derfor opfordre 
Skattestyrelsen til fremover at tage kon-
sekvensen af det, så snart det er tydeligt, 
at systemets kapacitet ikke kan håndtere 
de manglende oplysningsskemaer.  Mest 
af alt ønsker vi, at de systemer, vores 
arbejde er afhængig af, virker, så vi kan 

få ferie til tiden. Det år, det kommer til 
at ske, vil blive husket. Jeg er selv i tvivl 
om, hvornår vi sidst har haft en sæson 
uden udsættelser.

Digitaliseringen bliver måske løsningen 
på problemet med indberetningerne, 
da myndighederne i fremtiden selv 
henter data fra bogføringssystemer-
ne, når de har behov for det. Det er i 
hvert fald nemt at se, at det er det, der 
er intentionen i den nye bogførings-
lov. Jeg er nu ikke så nervøs for, at vi 
bliver arbejdsløse lige med det samme. 
Indtil videre har jeg ikke set et system 
til automatisk aflæsning af bilag, som 
kan erstatte bogholder/revisor fuldt ud. 
Systemerne forholder sig slet ikke til, 
om bilaget overholder kravene til bilag. 
Der aflæses kun beløb samt leverandør- 
og betalingsoplysninger. Det vil sige, at 
det stadig er menneskeøjne, der skal se, 
at bilaget overholder momslovens krav, 
og om bilaget er bogført korrekt. Jeg 
forudser en stigning i sager og dermed 
underretninger til Hvidvasksekretariatet, 
hvor der er bogført automatisk moms-
fradrag på bilag, som ikke berettiger 
til fradrag. Så længe mennesker stadig 
manuelt skal tjekke f.eks. alle kredit-
kort-bilag i de automatiske systemer, er 
effekten af digitaliseringen ikke fuldt 
udnyttet.

Der er ingen tvivl om, at opdateringen 
af bogføringsloven var nødvendig. I 
FDR har vi i løbet af foråret arbej-
det tæt sammen med SMVdanmark 
og Cereda for at få udryddet nogle af 
fejlskuddene i lovforslaget. Det lykkedes 
ikke helt, men vi fik dog udsat datoen 
for, hvornår kravet til digitaliseret bog-
føring og bilag træder i kraft. 

Til gengæld er vi endnu engang endt 
med, at landets virksomheder skal 
overholde en lovgivning fra 1. juli 2022, 
som myndighederne endnu ikke ved, 

hvordan virksomhederne i praksis kan 
overholde. F.eks. fremgår det af loven, at 
virksomhederne pr. 1. juli skal have en 
skriftlig beskrivelse af forretningsgang 
og ansvarsfordeling vedr. bogføringen. 
Den 23. juni meldte Erhvervsstyrelsen 
ud, at de endnu ikke har fundet ud af, 
hvordan denne beskrivelse skal se ud, og 
kravet om den er derfor udsat på ube-
stemt tid. Rettidig omhu havde været, 
at man i loven havde udsat ikrafttrædel-
sen. Når det er sagt, ser FDR frem til at 
deltage i Erhvervsstyrelsens arbejde med 
at udforme vejledningerne til oven-
nævnte beskrivelse, men også de øvrige 
vejledninger mv., der skal udarbejdes 
som følge af den nye bogføringslov. 

I dette nummer af Danske Revisorer 
kan du læse om nogle af de systemer, 
der kan hjælpe os til at få overblik og 
automatisering af forretningsgangene i 
vores egne virksomheder. Vi har i man-
ge år efterlyst systemer til dette på det 
danske marked. Nu ser det endelig ud 
til, at flere udbydere kommer med gode 
løsninger til os. Heldigvis er systemerne 
forskellige, for man skulle tro, at når 
revisorerne udfører de samme opgaver, 
så organiserer vi også arbejdet på samme 
måde, men det er min erfaring, at der er 
stor forskel på, hvordan vi løser opga-
verne i praksis.

På FDRs generalforsamling i midten 
af september vil vi med nye vedtægter 
tage næste skridt i retning af en mere 
medlemsdrevet forening. Således vil 
foreningen bruge flere ressourcer på at 
få flere medlemmer involveret i fagspe-
cifikke områder af foreningens drift. Så 
hvis du som medlem tænker, at du kan 
byde ind med lidt timer, så kontakt din 
bestyrelse.

Vi glæder os til at møde alle medlem-
merne til events og kurser i efteråret.

Carsten Hedegaard Fohlmann, 
næstformand i FDR
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Fremtidens rolle for  
revisorer på SMV området
Mit ønske med denne artikel er at prøve og gøre op med den stadig noget fordomsfulde op-
fattelse af, at revisorer er lidt kedelige og kun tænker på tal. Især ønsker jeg at sætte fokus 
på revisorer i SMV-segmentet. Endvidere ønsker jeg, at artiklen kan være med til at gøre op 
med det fra lovgivers side efterhånden helt ødelæggende bureaukratiske regelsæt, som faget 
bliver underlagt.

Af Statsautoriseret revisor, Peter Lind, ECO-TEAM statsautoriseret revisionsanpartsselskab

For mig er revisor-opgaverne på 
SMV-segmentet noget af det mest 
givende, spændende og udviklende ar-
bejde, jeg kan forestille mig. SMV-seg-
mentet er blevet Danmarks nye 
vækstområde. Det område, der skal sikre 
Danmarks position som et velfærdsland 
helt i toppen af Verden. Det er det 
segment, revisorbranchen er den helt 
afgørende sparringspartner for. Samti-
dig er vi som godkendte revisorer også 
offentlighedens tillidsrepræsentant.

Det vil sige, at vi både er med til at 
skabe den størst mulige indtjening i 
Danmark og med til at sikre, at denne 
indtjening bliver fordelt efter vores 
politikeres ønske.

Ikke mange, end ikke revisorer, ser re-
visorfaget på denne helt fantastisk spæn-
dende måde, så derfor håber jeg, at jeg 
med denne artikel kan få sat dette fokus 
i revisorbranchen på SMV-segmentet, 
herunder at denne rolle er væsentlig 
anderledes end revisorrollen på de store 
virksomheder.

Først lidt om mig selv

Jeg startede på HA i 1980 på CBS og 
fortsatte på cand.merc.aud.-studiet i 
1983. Blev ansat i 1985 i PwC, bestod 
cand.merc.aud. i 1987 og blev statsauto-
riseret revisor i 1992.

Da jeg læste HA, boede jeg i en lejlig-
hed, hvor jeg var nabo til en registreret 
revisor. Han syntes, det kunne være en 
god ide, at jeg startede med et studiejob 
hos ham, men på CBS fik vi at vide, at 
små revisionsfirmaer kunne ikke lære os 
noget, og at det kun var de store, man 

skulle gå efter. Fra mine studerende 
hører jeg, at det stadig er det, man får at 
vide på CBS.

Jeg fortæller tit, at et af mine største 
chok i livet var, da jeg startede i PwC 
efter cand.merc.aud.-studiet og fandt ud 
af, at jeg faktisk ikke kunne noget. 

Jeg er imidlertid selv blevet meget 
klogere efter at have været i PwC i 7 år, 
været revisionschef i hhv. Baltica Bank 
og PFA i 9 år og startet egen revisions-
virksomhed op fra 0 kunder til nu 450 
kunder og 12 ansatte.

I bakspejlet kan jeg derfor nu se, at det 
faktisk er hos SMV-revisoren, man reelt 
lærer noget, man kan bruge til noget 
nyttigt for samfundet.

Mange (de fleste) af de store selskaber, 

jeg var med til at revidere i PwC, havde 
selv store regnskabsafdelinger – ofte 
med statsautoriserede revisorer an-
sat, så reelt havde de ikke brug for os. 
Vi var der kun, fordi loven kræver, at 
regnskaberne skal revideres. I PFA blev 
jeg alene ansat som revisionschef, fordi 
loven for livsforsikringsselskaber blev 
ændret til, at de skulle have en revi-
sionschef. De tog pænt imod mig, og 
jeg fik lov til at lave præcis det, jeg selv 
ønskede. Hurtigt fandt jeg ud af, at det 
traditionelle revisionsarbejde alene laves, 
fordi det skal laves, og ikke fordi det 
reelt giver en nytteværdi for virksom-
heden – men kun fordi det skal laves. 
Derfor overlod jeg alt dette arbejde til 
de eksterne revisorer (E&Y og KPMG). 
I stedet brugte jeg al min tid på at lære 
virksomheden at kende. Lige fra yngste 
elev til bestyrelsen. Jeg blev sparrings-
partner med Aktuarerne samt HR, IT, 
Fonds, Police og Marketing-cheferne. 
Spillede firmafodbold med salgscheferne.

Det var på den måde, at jeg lærte, at et 
regnskab kun er en økonomisk beskri-
velse af, hvad alle medarbejderne havde 
lavet i løbet af året. Da regnskabet så 
skulle revideres efter endt regnskabsår, 
så kendte jeg det faktisk allerede, inden 
jeg havde set tallene.

En økonomisk beskrivelse af  

adfærd

Denne viden tog jeg med mig, da jeg 
startede som selvstændig revisor. Og 
som hjælp til at forstå alle mine kunder 
har jeg udviklet følgende enkle model, 
som er bygget op om PFA med 1.000 
ansatte, en omsætning på 16 mia.kr. og 
en balance på 165 mia. kr.

SMV-segmentet er 
blevet Danmarks nye 
vækstområde

Hermed har vi beviset på, at 
revisorarbejdet på ingen måde 
er kedeligt
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Ved at kigge på modellen, så ligner den 
jo også regnskabet:
  Kunderelationer/salg/service  

= Omsætning
  Produktion/levering  

= Direkte omkostninger
  HR = Personaleudgifter
  IT = IT-udgifter /IT-anlægsarkiver/

afskrivninger
  Fysiske rammer = Biler/ejendom-

me/inventar mm./afskrivninger
  Kapital = Likvider, gæld og egenka-

pital
  Kundebehov, image mm. = Salgs-

omkostninger
  Regnskab mm. = Administrations-

omkostninger

Det vil sige, at et regnskab kan enkelt 
forklares ved, at det blot er en økono-
misk beskrivelse af al den adfærd, som 
er sket i virksomheden. Altså hvilke 
aktiviteter har virksomheden haft inden 
for de enkelte områder i modellen. 

Når revisor har sat sig ind i, hvad der 
er sket af aktiviteter i virksomheden, så 
vil revisor reelt allerede have en idé om, 
hvordan regnskabet vil se ud.

Det er her, hvor jeg også synes, at det er 
interessant at se på ordet ”revision”. Det 
kan jo oversættes til, at man skal gense 
visionen. Altså når revisor skal sikre, at 
et regnskab er retvisende, så betyder det, 
at man kan gense kundens vision med 
virksomheden i regnskabet.

Hermed har vi beviset på, at revisorar-

Livsmål – værdier

  Kundebehov, produktpolitik 

& konkurrentviden

  Image, markedsføring 

ramme-/nysalg & priser

  Viden & faglighed   

Forskning & 

produktudvikling

  Indkøb, lagerstyring & 

kostpriser

  Arbejdsproces- og 

opgaveoptimering samt 

kvalitet

  Jura

  Strategi, organisation & 

ledelse

  Regnskab  

Ledelsesinformation

Mission – Vision

Konkrete mål

HR IT Kapital
Fysiske

rammer

Kunderelationer/salg/service

Produktion/levering
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bejdet på ingen måde er kedeligt, og at 
det ikke kun har noget med tal at gøre.

I forhold til et opgør med bureaukratiet, 
så er det også dét, der viser den store 
forskel mellem revisorer for de store 
virksomheder og for SMV-segmentet. 
Den underskrivende revisor på de store 
virksomheder har simpelthen ikke en 
fysisk mulighed for at få denne indsigt 
i den virksomhed, som der skal under-
skrives. Den underskrivende revisor 
på de store selskaber har et stort team 
af revisorer, som tilsammen skal skaffe 
den fornødne revisionsdokumentation. 
Og det er til det formål, at IAS’erne er 
udviklet, herunder krav om kvalitetssty-
ringssystemer. Hos Erhvervsstyrelsen (og 
mange revisorer) er der en opfattelse af, 
at når IAS’erne er opfyldt, og kvalitets-
systemet er udfyldt, så har man virkelig 
revideret. MEN det er helt forkert. 
Begge er faktisk et minimums krav for, at 
den underskrivende revisor kan give en 
erklæring på Mærsk, NOVO og andre 
store virksomheder. Det vil nemlig være 
helt umuligt for den underskrivende 
revisor at få samme indsigt og forståelse 
for disse virksomheder, som revisoren på 
SMV-segmentet kan få på den størrelse 
virksomheder, de afgiver erklæringer på.

På SMV-segmentet kan den under-
skrivende rent faktisk have viden om 
virksomheden i overensstemmelse med 
førnævnte model.

Endvidere får revisor samtidig typisk 
en udskrift af alle bogførte posteringer 
og bearbejder dem i sit eget system. 
Altså ikke kun nogle meget begrænsede 

stikprøver af transaktioner som på de 
store kunder.

Yderligere vil arbejdet i høj grad være 
udført af den underskrivende revisor 
selv eller med meget tæt supervision af 
en enkelt eller få medarbejdere.

På denne måde indsamler den un-
derskrivende revisor relativ væsentligt 
meget mere information til brug for 
sin erklæring, end man gør i de store 
virksomheder. Og derfor giver det 
ikke mening på nogen måde, at man 
skal indføre kvalitetssystemer og lave 
kvalitetskontrol på samme måde for en 
SMV-revisor som for en revisor for de 
store virksomheder.

Giver bare ikke mening

Ifølge hjerneforsker, Peter Lund Mad-
sen, styres al adfærd af følelser. E&Y 
lavede en stor undersøgelse af årsagen 
til, hvorfor revisor ikke havde taget 
forbehold i regnskaber for selskaber, der 
kort efter gik konkurs med væsentlige 
tab for kreditorerne. Deres konklusion 
var, at det alene skyldtes en fejl-vurde-
ring af ledelsens personlighed og ikke, 
at der ikke var udarbejdet tilstrækkelig 
revisions-dokumentation.

Derfor bør kvalitetsarbejdet for reviso-
rer på SMV-segmentet rettes mod, om:
  man anvender enkle overskuelige 

modeller, som ovenstående til at 
forstå virksomhedens forretning.

  der sker en daglig supervision af 
medarbejdere

  man uddannes i at forstå menneske-
typer

  man har en systematik i sin doku-
mentation

  man har IT programmer til opstil-
ling af årsrapporter i overensstem-
melse med Årsregnskabsloven

Og IKKE om alt er skrevet ned, fordi 
al den viden, som revisor på SMV-seg-
mentet lægger til grund for sin erklæ-
ring, ville fylde en hel bog. At skrive lidt 
ligegyldige brudstykker af denne viden, 
som i dag er krævet, giver bare ikke 
mening.

Ved at nærlæse IAS’erne, vil man rent 
faktisk finde en lang række paragraf-
fer, som understøtter denne tilgang på 
SMV-segmentet, men disse paragraffer 
har Erhvervsstyrelsen valgt at se bort fra. 
Det vil sige, at man ikke engang behø-
ver at ændre lovgivningen/IAS’erne – 
man skal bare tolke dem på den rigtige 
måde i forhold til SMV-segmentet.

Det er den erkendelse, jeg kæmper for 
at få hos politikerne og hos Erhvervs-
styrelsen, men det er en svær kamp. Jeg 
var tidligere medlem af Venstre og kom 
så langt, at jeg har præsenteret dette i 
2021 for politikerne på Christiansborg, 
som dog ikke viste den store interesse/
forståelse for, hvor vigtigt det er for 
samfundet. Jeg har derfor valgt at stifte 
mit eget parti, Anerkendelsespartiet, 
som I kan læse meget mere om på 
www.anerkendelsespartiet.dk. På den 
måde kan vi få sat alt dette på den poli-
tiske dagsorden.

Jeg har derfor valgt at stifte 
mit eget parti, Anerkendelses-
partiet
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DU FÅR:

• 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

NYE SKATTEOPGAVER KRÆVER NY VIDEN

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.

cbs.dk/mas

“ 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
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Psykologisk tryghed i  
revisorbranchen
Godkendte revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentanter. Det er en vigtig rolle at have, 
men også et krydspres for revisorer at være i. Der er selvsagt krav fra kunden, samfundet og 
ikke mindst fra ens egen faglige stolthed. Af samme grund er der derfor også nødsaget til at 
være en eller anden form for kontrol af så vigtigt et arbejde. Men er kontrollen – eller måske 
rettere sagt – sanktionerne blevet for voldsomme? Er det ligefrem umenneskeligt at være i på 
grund af det psykiske pres, som revisorerne er underlagt? 

Af tekstforfatter, Susanne Holm, Ordet i Centrum

Det er heldigvis sådan, at kontrollen in-
den for de sidste par år har fået en mere 
vejledende og rådgivende facon – der 
er knap så meget fokus på fejlfinderi nu, 
men det er selvfølgelig stadig en del af 
det. Værst er nok, at bødestørrelserne kan 
vælte den lille revisor totalt, så han/hun 
må lukke og slukke. Danske Revisorer 
har talt med ledelsesekspert inden for 
psykologisk tryghed, Christian Ørsted og 
psykolog Rikke Høgsted fra Institut for 
Belastningspsykologi om, hvad det gør 
ved revisorerne og deres arbejdsglæde, 
når de er underlagt så stort et pres.

Vi lægger ud med et meget åbent 
spørgsmål til Christian Ørsted. Hvad er 
dine umiddelbare tanker om det pres, 
som revisorerne er under i deres bran-
che? ”Det er i hvert fald tydeligt, at der er 

et stort arbejdspres i timer, og det er erkendt 

i mange timer. Men efter min mening kan 

det snyde, hvis vi fokuserer på antallet af 

arbejdstimer. For der er flere faktorer, der 

er afgørende for, om folk oplever at være 

under pres. Selv hvis vi arbejder få timer, 

kan vi stadig opleve stort pres. For eksempel 

er sådan noget som manglende indflydelse 

på arbejdet, arbejdets karakter og ens egen 

mulighed for at vurdere, hvornår man har 

gjort det godt nok, betydelige faktorer i 

forhold til, om man oplever at være under 

pres. Faglighed og erfaring – enten egen eller 

kollegers – er modkræfter til pres. Og jo 

mere relevant faglig støtte man har mulighed 

for at få, jo mindre pres oplever man,” siger 
Christian Ørsted og fortsætter: ”Et 

andet element er, hvor meget der er på spil i 

relationerne med dem, vi arbejder sammen 

med. Hvis der er familiemedlemmer i virk-

somheden, f.eks. ægtefæller kan det godt give 

særlige udfordringer i forhold til, hvordan 

man håndterer de svære samtaler. Så er det 

ikke kun fagligheden, der er i spil, men også 

relationen efter, man kommer hjem.”

At drive virksomhed under pres

Vi bliver nysgerrige på, hvad Christian 
Ørsted tænker om det at drive virk-
somhed under pres. Virksomheden skal 
jo helst generere lønninger til ansatte 
og ikke mindst virksomhedsejeren selv. 
Til det siger han: ”Jeg ser, der sker det, at 

når vi kommer under pres, gør vi det, der 

har virket tidligere. Vi er mindre tilbøjelige 

til at prøve nyt og stopper med at tage chan-

cer. Det er fint, hvis vi skal gøre det samme 

som sidst. Det, der er problemet i forhold 

til revision, er nok, at det ikke er nok at 

gøre, som man plejer, hvis man skal yde god 

rådgivning til sine kunder. Rutineopgaverne, 

som kan håndteres fint under pres, er dem, 

der er i størst fare for at blive automatiserede 

og derfor mindst lønsomme på lang sigt. 

Kortsigtet håndtering af pres kan derfor 

resultere i, at man som virksomhedsejer fast-

holder at levere fortidens ydelser i en stadig 

større konkurrence og dermed bliver dårligere 

til at drive en lønsum virksomhed og skabe 

resultater,” siger Christian Ørsted.

Men hvad så med kontrollen, spør-
ger vi – det er vel medvirkende til, at 
branchen bliver meget standardiseret 
og svær at nytænke og dermed min-
dre konkurrencedygtig? Hertil svarer 
Christian Ørsted med stor forståelse 
i stemmen: ”Selvfølgelig er det ikke godt 

at lave fejl. Omvendt – der vil ske fejl – det 

kan vi ikke undgå! Så opgaven er at opdage 

dem tidligt og sikre, vi lærer af dem, så vores 

ydelser løbende bliver bedre. Hvordan sikrer 

vi, at fejlene kommer frem i tide, så vi kan 

nå at rette op på det inden, det går galt eller 

resulterer i en bøde eller skandale. Og derfor 

er det vigtigt at have fokus på psykologisk 

tryghed. Vi skal gøre det lettere at tale om fejl 

i arbejdet, så vi kan rette op på dem og lære 

af dem så hurtigt som muligt. Med hensyn til 

kontrollen må vi have for øje, at vi ikke kan 

straffe os til den læring, der fremadrettet giver 

færre fejl. Som leder i en virksomhed er det 

vigtigt at fortælle, at alle kommer til at fejle, at 

man også selv fejler, og at hvis man opdager 

noget, man er i tvivl om, så er det noget, vi 

gerne vil drøfte, så vi begge kan blive klogere 

på situationen, og hvordan den kan klares. 

Hvis vi derimod bebrejder folk, får vi ikke 

nødvendigvis færre fejl. Vi får færre, der vil 

fortælle om de fejl, der opstår, så de opdages 

senere. Hvis folk er meget pressede, så kan de 

godt have tanker om, at der kun er én løsning 

på tingene, selvom der er flere alternativer. 

Vi kan også sagtens lave noget helt uden fejl 

uden at have lykkedes med at gøre det, som er 

værdifuldt, så vi skal hele tiden holde for øje, 

hvad der skaber værdi for kunden, og hvad de 

faglige standarder for god opgaveløsning er.” 

Danske Revisorer spurgte Christian 
Ørsted efter nogle gode råd til, hvordan 
revisorerne skal navigere i branchen 

Faglighed og erfaring – enten 
egen eller kollegers – er mod-
kræfter til pres. 
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med krav, pres og kontrol. De har jo et 
arbejdsliv og en virksomhed, der skal 
køre under de givne vilkår, som for nu 
ser ud til at være svære at ændre. 

Christian Ørsted svarer uden at tøve: 
”Som revisor skal man stille sig følgende 

spørgsmål – hvad er formålet med arbej-

det, og hvor tilfører vi mest værdi for vores 

klienter? Selvfølgelig er kontrol en del af 

det. At drive virksomhed og være leder om 

at sikre, at vi skaber værdi. Diskussionen 

om, hvordan vi bedst muligt skaber værdi, 

er interessant for personalet og virksomhe-

dens fremdrift. At lave korrekt og retvisende 

arbejde er en forudsætning for dét, det hele 

handler om: At være kundernes betroede 

rådgivere.”

Det handler jo også om  

mennesker…

Hvis vi et øjeblik bevæger os lidt væk 
fra forretnings- og ledelsestankegangen, 
så er der jo også et menneskeligt aspekt 
i dette her. For hvad gør det egentligt 
ved et menneske at arbejde under så 
stort et pres i perioder? Der er mange 
typer af belastninger i løbet af en revi-

sors kalenderår – én ting er arbejds-
timerne, men som Christian Ørsted 
tidligere nævnte, spiller de ubekendte 
faktorer og uvisheden en stor rolle i 
forhold til at opnå psykologisk tryghed 
i arbejdslivet. Derfor vender vi nu blik-
ket mod psykolog Rikke Høgsted fra 
Institut for Belastningspsykologi for at 
spørge ind til, hvad det gør ved et men-
neske at arbejde under sådan et pres, 
som revisorernes hverdag jo tydeligt 
bærer præg af at være underlagt: 

”Intet menneske kan holde til hvad som 

helst. Alle har et ”breaking point” – et 

punkt, hvor man ikke kan holde til mere,” 
indleder Rikke Høgsted, hvorefter 
hun fortsætter: ”I forbindelse med kontrol 

af offentlighedens tillidsrepræsentanter 

kan det hurtigt komme til at dreje sig om 

magt, ansvar, skyld og afmagt. Følelsen af 

magtesløshed er imidlertid både barsk og 

skræmmende, da den konfronterer os med 

det i livet, vi ikke kan kontrollere, og reelt 

ikke har magt over. Hvor følelsen af skyld 

handler om at svigte sine egne idealer og 

undlade at gøre det, man tænker, man bør 

gøre, knytter følelsen af skam sig snarere til 

én selv som menneske. Skamfølelsen kender 

vi fra tidligt i livet, når vi som helt små børn 

følte os afvist eller kom til kort. Skam er en 

smertefuld følelse, der for mange er forbundet 

med følelsen af ydmygelse, krænkelse og 

af at stå uden for fællesskabet. Skammens 

modsætning er stolthed, som er den følelse, 

der opstår, når man lever op til sine egne 

eller andres forventninger og krav,” siger 
Rikke Høgsted. 

”Ligesom skibe får fysik slagside, hvis 

lasten ikke er rigtig balanceret, kan fagper-

soner få psykisk slagside, hvis det mentalt 

krævende arbejde ikke er tilrettelagt på en 

balanceret og bæredygtig måde. Bæredygtigt 

Og jo mere relevant faglig 
støtte man har mulighed for 
at få, jo mindre pres oplever 
man.

Christian Ørsted, ledelsesekspert 
Christian Ørsted Udvikling & Ledelse

Rikke Høgsted, psykolog 
Institut for Belastningspsykologi
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vil sige, at der er balance mellem risikofak-

torerne og de beskyttende faktorer – mellem 

udnyttelsen og beskyttelsen af ressourcerne. 

Ressourcer skal her forstås bredt som tid, 

økonomi og ikke mindst den enkeltes og 

teamets faglige og menneskelige kompeten-

cer. Mangler balancen, er man i risiko for 

at udvikle en lang række symptomer eller 

faresignaler, der – hvis de ikke identificeres 

og håndteres i god tid – kan føre til, at man 

ender med at udvikle en belastningstilstand 

som for eksempel stress, udbrændthed, angst, 

depression eller øget forbrug af stimulan-

ser med risiko for at ende i et egentlig 

misbrug,” fortæller Rikke Høgsted med 
alvor i stemmen. 

Hvordan reagerer vi som mennesker, 
hvis vi når vores ”breaking point”, 
spørger vi Rikke Høgsted, hvortil hun 
med faglig kompetence i stemmen 
svarer: 

”Symptomerne og faresignalerne kan være 

både kropslige, kognitive, emotionelle eller 

relationelle. Det kan for eksempel dreje sig 

om, at man er fanget i et kronisk alarmbe-

redskab eller udvikler søvnproblemer, smer-

ter eller anden form for fysisk ubehag. Der 

kan være tale om nedsat koncentration og 

hukommelse, tankemylder eller dissociation, 

som er en følelse af at være ved siden af sig 

selv. Følelsen af hjælpeløshed og utilstræk-

kelighed, frygt, bekymring og gråd, vrede, 

skyld og selvbebrejdelser eller bagatellise-

ring, fornægtelse og kynisme – reaktionerne 

er mange og yderst individuelle. Endelig 

kan man opleve en nedsat empati, nedsat 

lyst til intimitet med andre, manglende 

overskud til sociale aktiviteter og et ændret 

syn på verden og sig selv.”

Kan vi hvile i det at være under 

pres?

Danske Revisorer udfordrer Christian 
Ørsted og Rikke Høgsted, da vi ønsker 
deres holdninger til, hvordan revisor 
hviler mere i risikoen for at få store 
bøder, hvis det skulle ske i forbindelse 
med en kontrol. Hertil svarer Christian 
Ørsted med sikker stemme: 

”Man skal turde at sige nej til kunder og 

sikre, at man har en diversificeret portefølje 

af ydelser og kunder. Det skaber udgangs-

punkt for vækst og læring og afdækker 

samtidigt risiko, hvor en kunde falder fra, 

eller en ydelse ikke længere er rentabel.”

Her griber Rikke Høgsted ordet: ”At 

forebygge mentale arbejdsskader handler om 

risikohåndtering, hvilket i praksis vil sige at 

kunne identificere de forhold på ens arbejde, 

der henholdsvis øger risikoen for en negativ 

udvikling og iværksætte tilstrækkeligt med 

beskyttende tiltag, der enten forhindrer 

forværring eller øger sandsynligheden for en 

positiv udvikling. De beskyttende tiltag kan 

ikke i sig selv ophæve risikoen, men de vil 

kunne moderere eller mildne belastningen og 

billedligt talt tage fra i faldet. At forebyg-

ge mental slagside har de mest optimale 

forhold, hvis man er en del af et team og 

griber forebyggelsen som en holdsport, der 

kun lykkes, hvis alle – det vil sige individet, 

gruppen, ledelsen og organisationen – forstår 

deres rolle og ansvar og hver især bidrager 

aktivt.”

Netop det der med at passe på hin-
anden er noget, Foreningen Danske 
Revisorer går meget op i. Foreningen 
ønsker virkelig at hjælpe og passe godt 
på sine medlemmer. Derfor har FDR 
lavet en bisidderordning, som medlem-
merne kan benytte sig af, hvis de bliver 
udtaget til kontrol. Vi spørger Christian 
Ørsted og Rikke Høgsted om, hvorvidt 
sådan en ordning kan gøre en forskel 
for revisorerne, når de nu engang er 
underlagt disse vilkår? Til det svarer de 
begge med begejstring i stemmen: 

”Bisidderordningen er en fantastisk god 

idé, da revisorerne dermed har en ryg at 

læne sig op ad. Det er super godt, at man 

som forening er villig til at stå op for sine 

medlemmer, og at man støtter dem – det 

er med til at give psykologisk tryghed.” 
Christian Ørsted understreger dog, at 
bisidderordningen kræver, at foreningen 
siger til, hvis noget ikke er i orden hos 
medlemmet. 

Fastholdelse i og rekruttering til 

branchen

I revisorbranchen kan der godt være 
en tendens til, at det er lidt svært dels 
at fastholde medarbejdere og dels at 
rekruttere nye til. Det kunne blandt 

andet skyldes, at revisorbranchen 
er underlagt et stort arbejdspres og 
omfattende kontrolforanstaltninger. Vi 
spurgte Christian Ørsted om, hvorvidt 
han har idéer til, hvordan vi i revisor-
branchen imødekommer ønsket om 
at fastholde og rekruttere kvalificeret 
arbejdskraft.

”Hvis vi ønsker at fastholde medarbejdere, 

gælder det om at lave et godt arbejdsmiljø 

og hjælpe dem til at blive gode på arbejds-

markedet. Når medarbejdere stopper, er det 

vigtigt at behandle dem godt. Intet sted er 

mere attraktivt at arbejde end der, hvor man 

bliver rustet til at klare fremtidens udfor-

dringer, selvom det også betyder, at man så 

kan bruge det, man har lært som springbræt 

til at komme videre til andre arbejdspladser. 

Når det sker, skal man huske, at det faktisk 

er en succes: De, der efterspørges af andre 

arbejdspladser, er jo potentielle ambassadører 

for virksomheden – både overfor kunder og 

kandidater. Vi skal derfor ikke bare tænke i 

fastholdelse af personale, men i højere grad i, 

at de anbefaler arbejdspladsen. 

Som ansat er det ikke nok, at arbejdet giver 

mening – man skal også have en følelse af, 

at man kompetent bidrager til resultater og 

fremskridt. Træder man ind i et stærkt fæl-

lesskab, hvor andre er dygtige, er det man ser 

på, om det kan smitte af, så man kan være 

stolt både af sit arbejde og den måde, det 

bliver leveret på. Medarbejderen skal helst 

føle, at vedkommende kan mere og gør det 

bedre, fordi man arbejder sammen med lige 

præcis dem, man arbejder sammen med.”

Findes der i det hele taget  

en løsning?

Danske Revisorer blev nysgerrige efter 
at høre, hvad Christian Ørsteds bud 
på en løsning ind i den kontrollerende 
verden kunne være. Til dette svarer han 
med stor respekt i stemmen: ”Der er 

ting, vi er nødsaget til at kontrollere, men vi 

skal være opmærksomme på, om vi kommer 

til at opmuntre til at skjule fejl frem for at 

lære af dem. Generelt er det bedre at have 

mange kontroller med små konsekvenser 

og dialog om læring end få kontroller med 

store negative konsekvenser, når tingene ikke 

er, som de skal være. Formålet skal være at 

skabe læring og bedre arbejdsgange.”

Symptomerne og faresignaler-
ne kan være både kropslige, 
kognitive, emotionelle eller 
relationelle.
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Adgang til netop dét, du skal bruge indenfor 

 Love inkl. Karnovs noter      Domme og afgørelser      Forarbejder     

 Faglige artikler      Manualer og vejledninger

 Spar tid

Brug temaoverblikket og find 
hurtigt netop dét, du skal bruge 

inden for dit område.

 Forstå loven

Med kommentarer, henvisninger 
og ekspertartikler i ryggen får 

du hurtigt indsigt og perspektiv.

 Undgå fejl

Find tidligere, nuværende og 
fremtidigt lovindhold – så du er 

opdateret og minimerer fejl.

Skat Revision & RegnskabMoms & Afgifter

  Læs mere på karnovgroup.dk/ksr eller ring på telefon 33 74 07 00

Træf bedre beslutninger. 

Hurtigere.

Sikker rådgivning 

med Karnov Skat 

& Regnskab

Et onlineværktøj, der giver ekstra sikkerhed 
til din rådgivning og sparer dig tid. Alle dine 
juridiske kilder samlet ét sted.
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Skaf et nyt medlem til FDR
og få et gratis kursus
Som medlem af FDR har du nu mulighed for at tilmelde  
dig et af vores kurser ganske gratis, hvis du hjælper os  
med at skaffe et nyt medlem. 

Så let er det

• Du anbefaler FDR til en eller flere personer.

•  Når personen udfylder FDR indmeldelsesformularen, tilføjer han/hun dit navn  

og din e-mail i kommentar-feltet.

•  Når indmeldelsen er godkendt og 1. kontingentopkrævning betalt, får du  

besked pr. e-mail. Tilbuddet gælder resten af 2022.

•  For hver ny person, der melder sig ind i FDR på din foranledning, kan du gratis 

deltage i et FDR kursus i 2022 eller 2023.

Vi har gjort det nemt for dig

På hjemmesiden har vi samlet lidt praktisk information om fordelene ved at være 

medlem, så du blot skal kontakte din kollega, ven eller familiemedlem og opfordre 

dem til at tjekke dette link: fdr.dk/gfb

Husk at gøre opmærksom på, at de skal oplyse dit navn og e-mail adresse i  

kommentar-feltet ved evt. indmeldelse, så du bliver registreret som ’anbefaler’.

Vi håber, du vil tage godt imod initiativet.
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FDR og Skattestyrelsen  
– forenklinger
Alle er vist enige om, at de danske skattelove og regler bliver mere og mere komplicerede.
Skatteministre har i mange år ved deres tiltrædelser bedyret, at nu skulle skattereglerne for-
enkles – men hvad sker der? – Lovgivningen øges og praksis ændres. Alene i folketingssam-
lingen 2021-2022 er der fremsat 25 nye lovforslag.

Af direktør, partner, skatterådgiver, Thorbjørn Helmo Madsen, TaxMaster ApS

Alle disse 
ændringer 
i love og 
praksis giver 
udfordringer 
til Skattesty-
relsen, borgere 
og rådgivere.

Skattestyrelsen skal få alle ændringer 
implementeret i systemerne, og de 
skal sørge for vejledninger på områ-
det. Dette er ikke nogen enkel opgave, 
så det koster mange penge og mange 
ressourcer. 

For borgere og rådgivere betyder det, at 
man skal sætte sig ind i nye regler, hvil-
ket meget let kan afstedkomme fejl.

Formålet med vores skattesystem er, at 
vi alle betaler den rette skat – hverken 
for meget eller for lidt.

Skattestyrelsen har for år tilbage 
etableret et Skattekontaktudvalg, hvor 
alle større organisationer er repræsen-
teret – bl.a. FDR. I dette udvalg kan 
organisationerne komme med forslag 
til ændringer, ligesom Skattestyrelsen 
selv kan tage emner op, som de ønsker 
drøftet med organisationerne.

Dansk Industri, SEGES og FDR er i 
denne proces meget aktive. Formålet er 
bl.a. at lette arbejdet for virksomheder 
og borgere og påpege, hvor udfordrin-
gerne ligger for specielt erhvervslivet.

Faste punkter på dagsorden er bl.a. eks-
peditionstiderne på skattekort til uden-
landsk arbejdskraft, § 48 ansøgninger 

(udenlandske forskere) mv. samt oversigt 
over styresignaler, der er på vej.

På vores seneste møde havde vi to te-
madebatter – dels forenkling af selskabs-
selvangivelsen og dels hvilke fejltyper 
forekommer oftest i regnskaberne, og 
hvad vil Skattestyrelsen foretage sig for 
at få fejlene minimeret.

Første punkt omkring forenkling af 
selskabsselvangivelsen var kommet på 
dagsordenen efter en henvendelse fra 
FDR. Vi har påpeget, at der burde ske 
nogle forenklinger, og at vejledninger-
ne til selvangivelsen skulle gøres mere 
læsevenlige og forståelige.

På Skattestyrelsens anmodning havde 
FDR’s formand, statsautoriseret revisor 
Per Kristensen til mødet udarbejdet et 
oplæg, som undertegnede fremlagde som 
indledning til debatten. Oplægget var 
sendt til deltagerne på forhånd.

Oplægget indeholdt følgende elementer:
  Forslag om nytænkning og forenk-

ling af skemaets afsnit om under-
skud. Skemaet er ikke logisk og 
vanskeligt at arbejde med. Dansk 
Industri havde – også inden mødet 
– bakket os op. Skattestyrelsen er 
meget enig og vil gerne arbejde på 
at forenkle. Udfordringen er – som 
tidligere nævnt – at systemændringer 
er vanskelige og dyre, men der vil 
blive arbejdet på det.

  FDR har også foreslået, at udbyt-
te-oplysninger, der er indberettet 
andetsteds, automatisk overføres til 
selvangivelsen.

  Ved angivelse af kontrollerede 

transaktioner foreslår vi, at felter skal 
kunne overspringes, hvis man f.eks. 
svarer ”nej” på et spørgsmål. I dag 
skal mange felter udfyldes, selvom 
der er svaret ”nej”!

  FDR har også foreslået, at regnskabs-
tallene overføres automatisk, når de 
er indberettet til Erhvervsstyrelsen. 
Vi forslog også, at man kunne angive 
revisionsvirksomhedens cvr.nr eller 
P-nummer.

Resultatet af en god debat var, at 
Skattestyrelsen arbejder videre. I 2023 
får man en ny IT-platform, der kan 
afhjælpe nogle af udfordringerne. I mel-
lemtiden vil man arbejde med forbed-
ring af vejledningerne. Der blev også 
nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse 
fra Skattestyrelsen, FDR, DI og FSR. 
Gruppen skal arbejde med de praktiske 
ændringer. 

Som nævnt blev der på samme møde 
drøftet de mest almindelige fejl hos 
erhvervslivet. Listen er et resultat af ind-
beretninger fra sagsbehandlere. Der blev 
nævnt 16 hovedområder, hvor man vil 
ændre lovgivningen eller styrke vejled-
ningen – evt. ved specielle udsendelser 
til de berørte.

Følgende blev bl.a. nævnt: fejl hos udle-
jere af ejendomme, fejl med afskrivnin-
ger, fejl vedr. ejendomsavancer, mang-
lende indberetninger af punktafgifter, 
øget vejledning om kantinemomsreg-
lerne, manglende beskatning af likvi-
dationsprovenu, når selskaber lukkes og 
momsreglerne om firmatelefoner.
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Vedrørende firmatelefoner, vil man 
foreslå, at momsen fratrækkes på sam-
me måde som fastnettelefoner – altså 50 
% og ikke individuelle satser pr. telefon. 

FDR bakker fuldt op om de nye tiltag 
og vi vil – ligesom flere andre organi-
sationer – bidrage til at udbrede de nye 
regler og vejledninger, så vi får et enkle-
re system og fejlene bliver fjernet.

Andre samarbejder med  

Skattestyrelsen

FDR’s formand og undertegnede deltog 
for ca. 1 måned siden i et møde med 
40 chefer fra Skattestyrelsens erhvervs-
afdeling for mindre og mellemstore 
virksomheder. Vi havde først et indlæg 
om vores syn på bl.a. ligningsarbejdet, 

og Per Kristensen gennemgik forskellen 
mellem erklæringstyper, og hvad Skat-
testyrelsen kunne forvente af revisor ved 
de forskellige erklæringer – specielt ved 
”assistance”.

Vores efterfølgende drøftelse viste, at der 
nok er nogle forventningsafstemninger, 
der skal tilpasses. Både Skattestyrelsen 
og sikkert også mange kunder har den 
opfattelse, at når revisor har opstillet 
et regnskab, så er alle skattespørgsmål, 
fradrag mv. 100 % i orden. Det er de 
ikke!! Revisors erklæringer er meget 
væsentlige, og i stort set alle tilfælde har 
revisor ikke forholdt sig til fradragene 
og deres rigtighed – specielt ikke, hvis 
kunden selv bogfører. Det vil være en 
stor opgave at kontrollere alt og koste et 
uanseligt honorar. Det er derfor meget 
vigtigt, at bogføringen er foretaget 
korrekt.

Undertegnede har også afholdt møde 
med to andre personer i Skattestyrelsen 
om ønsker til oplysningssystemet – spe-
cielt skattemappen (R75). Vi vil gerne 
have anført oplysninger om anparternes 
anskaffelsessum ved skattefri omdan-

nelser, angivelse af anskaffelsessummer 
og fordeling på køb af ejendomme, fra-
flytter-saldo og flere andre oplysninger. 
Man vil arbejde på at finde løsninger – 
men det tager tid.

To af FDR’s aktive bestyrelsesmed-
lemmer har foreslået, at vi kan taste 
oplysninger ind på det årlige oplys-
ningsskema og så ”gemme” oplysnin-
gerne og først sende, når kunden har 
godkendt oplysningerne. Dette er en 
større ændring, der også har været frem-
me tidligere.

Afslutning

Der er enighed om i Skattestyrelsen, 
FDR og visse andre organisationer, at 
vi vil samarbejde om at få systemer og 
vejledninger til at blive bedre til gavn 
for borgere, rådgivere og Skattestyrel-
sen og i sidste ende vores alle sammens 
”pengekasse”.

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

I mellemtiden vil man arbejde 
med forbedring af vejlednin-
gerne
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Har du styr på relevante 
forsikringer som revisor?
Foreningen Danske Revisorer har igennem en årrække haft et samarbejde med forsikrings-
agent ADIS, hvilket giver FDR’s medlemmer en række fordele, når deres virksomhed skal 
forsikres. I denne sammenhæng har ADIS skrevet en artikel til magasinets læsere, som skal 
give et klarere overblik over forsikringsbehovet for danske revisorvirksomheder.

Af Junior Business Partner, Adam Weichel og Account Executive, Allan Skov Madsen, begge fra ADIS A/S an Aon company

Der er lovmæssige 
krav til revisorernes 
ansvars- og garanti-
forsikring, der skal 
opfyldes. Men er der 
også styr på virksom-
hedens øvrige forsik-
ringsbehov? Samspillet 

mellem den lovpligtige erhvervsansvars-
forsikring og de reelle forsikringsbehov 
for danske revisorvirksomheder kan 
ADIS hjælpe dig med at forstå.

Forsikring i revisorvirksomheder

Revisorer er underlagt lovpligtige 
forsikringer, som skal sørge for at dække 
de erstatningskrav, som revisorvirk-
somheden kan blive mødt med. Den 
lovpligtige revisoransvarsforsikring dæk-
ker dog kun krav om økonomiske tab 
på baggrund af fejl i forbindelse med 
medarbejders udførelse af revisionsar-
bejdet. Derfor vælger mange revisor-
virksomheder også at tegne yderligere 
erhvervsansvarsforsikringer, som skal 
dække i de tilfælde, hvor skaden ikke 
er økonomisk men fysisk. For at forstå 
hvordan hhv. lovpligtige- og frivillige 
forsikringer kan dække i et samspil, er 
der et behov for først at se på, hvad de 
lovpligtige forsikringer dækker.

Hvordan dækker de lovpligtige 

forsikringer?

Revisoransvarsforsikringen dækker som 

udgangspunkt krav ved kundens eller an-
dres økonomiske tab. Konkret er der tale 
om dækning af revisorens juridiske er-
statningsansvar for økonomiske krav som 
følge af at drive en virksomhed, hvilket 
betyder, at eksempelvis mangelfuld eller 
fejlagtig rådgivning dækkes af forsikrin-
gen. Derudover tegnes der en lovpligtig 
arbejdsskadeforsikring, som sikrer med-
arbejderne økonomisk, hvis de kommer 
ud for et uheld på arbejdspladsen.

Med den forsikringspakke er revisions-
virksomheden lovpligtigt dækket, men 
i realiteten vil virksomhedens reelle 
forsikringsbehov kun være lidt eller 
delvist dækket.

Nej, lovpligtige forsikringer er ikke 

tilstrækkelige.

Hos ADIS ser vi desværre ofte virksom-
heder, der på denne måde kun er for-
sikret indenfor de lovpligtige rammer. 
Virkeligheden er dog, at virksomheder, 

hvis forsikringer er blevet tilpasset deres 
behov, også formår at understøtte deres 
kerneprodukter og skabe øget loyalitet 
for deres kunder. Det er noget, som vi 
i ADIS konsekvent ser på, efter vi har 
indledt et samarbejde med eksempelvis 
en revisorvirksomhed.

Hos ADIS arbejder vi nemlig hele tiden 
for at optimere forsikringskoncepter, 
hvilket betyder, at vores kunder nyder 
godt af markedets mest innovative for-
sikringsløsninger.

Hvad kan yderligere forsikringer 

tilbyde?

Helt grundlæggende vil det være natur-
ligt at tegne en erhvervsansvarsforsik-
ring ud over de lovpligtige dækninger. 
Denne forsikring vil dække de krav fra 
kunder eller andre, som ikke har lidt et 
økonomisk tab i forbindelse med udfø-
relsen af virksomhedens arbejde. Defini-
tion af erhvervsansvarsforsikring er som 
følgende: hjælper din virksomhed, hvis 
du bliver mødt med et erstatningskrav 
for en skade, der sker i forbindelse med 
din virksomheds almindelige aktiviteter. 
Det vil med andre ord sige personskade 
eller skade på ting, som virksomheden 
kan blive erstatningsansvarlig for. 

Det kan eksempelvis være, at en med-
arbejder i jeres selskab kommer til at 
beskadige en genstand ude hos en kun-

Men er der også styr på 
virksomhedens øvrige forsik-
ringsbehov?
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de ved at vælte væske ned i elektronisk 
udstyr, eller hvis en kunde kommer til 
skade på revisorkontoret, eventuelt pga. 
manglende snerydning eller lignende. I 
sådanne hændelige situationer vil jeres 
ansvarsforsikring gøres gældende.

Men ud over en erhvervsansvarsfor-
sikring er der også en række mere 
specialiserede forsikringer, som hjælper 
med at imødekomme nogle af de nye 
risici, som en verden i forandring byder. 
Disse forsikringer udgør et tværsnit 
af, hvordan ADIS kan hjælpe med at 
sammensætte et forsikringskoncept, der 
er unikt tilpasset til jeres behov. Sådan 
en forsikringspakke kan hjælpe jeres 
revisorvirksomhed med at få dækket 
jeres reelle behov, for når ADIS indgår 
en partneraftale, sørger vi for at tilpasse 
forsikringer til jeres virksomheds kerne-
produkter, hvilket gavner både jer som 
partner og jeres kunder.

Forsikringer til særlige formål

Cyber

En cyberforsikring giver tryghed ved at 
dække mod it-kriminalitet og hacker-
angreb i din virksomhed. Det vil sige, 
hvis nogen uden tilladelse skaffer sig ad-
gang til, ændrer, ødelægger, sletter eller 
på anden måde gør data, programmer 
eller netværk utilgængeligt. Du får både 
erstatning og eksperthjælp, og derud-
over dækkes udgifter til PR-assistance 
vedrørende jeres omdømme, efter at 
I har været udsat for cyberkriminali-
tet. Det er en måde at sørge for, at din 
virksomhed ikke bare kommer hel-
skindet igennem en af de største trusler 
mod moderne virksomheder, men også 
at sørge for en hurtig overgang til en 
normal hverdag igen.
 

Bestyrelsesansvar

Det er også almindelig praksis at tegne 
en bestyrelsesansvarsforsikring, da dine 
bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt 
og solidarisk for deres beslutninger. An-
tallet af sager om bestyrelsesansvar stiger 
markant, og det er i dag forbundet med 
mange risici at sidde i en bestyrelse, for-
di du kan blive gjort personlig ansvarlig 
for bestyrelsens handlinger. Det enkelte 
bestyrelsesmedlem hæfter nemlig med 
sin personlige formue for bestyrelsesar-
bejdets udførelse. Bevidstheden om, at 
du i værste fald kan komme til at hæfte 
for et millionbeløb, må du forsikre 
bestyrelsen mod erstatningskrav fra ejere 
eller kreditorer.

Direktions- og bestyrelsesansvarsfor-
sikringen til virksomheder omfatter 
følgende:

  Dækker det formuetab, som et be-
styrelsesmedlem kan påføre virksom-
heden ved fejl eller forsømmelse i 
udførelse af sit arbejde.

  Omfatter personer i virksomheden, 
der i kraft af deres stilling kan pådra-
ge sig et personligt ledelsesansvar.

Nøgleperson

Udover bare en bestyrelsesansvarsfor-
sikring, vil en nøglepersonsdækning 

give sikkerhed, når vigtige personer 
sygemeldes over længere tid på grund af 
sygdom eller ulykke. ADIS Nøgleper-
son giver et økonomisk tilskud til din 
virksomhed i sådanne tilfælde, så den 
ikke er truet på dens eksistens.

Sundhed

Sidst skal også nævnes den vigtige 
sundhedsforsikring. Med Sundhed 
får medarbejderen hurtig adgang til 
kompetent behandling ved sygdom, 
eller tilskadekomst. Der er derfor ingen 
grund til bekymringer om ventelister. 
Forsikringen dækker både på arbejdet 
og i fritiden – og hvis medarbejderen 
ønsker det, kan ægtefælle/samlever samt 
børn også blive omfattet.

Hvordan ADIS indgår i effektivt 

partnerskab

ADIS er en dansk forsikringsagent, som 
har eksisteret siden 2007, og er ejet af 
Aon Danmark A/S. Vi arbejder sammen 
med mere end 10 anerkendte danske og 
udenlandske forsikringsselskaber, som 
gør, at vi kan tilbyde innovative og mål-
rettede løsninger til hver enkelt kunde. 
Denne form for målrettet partnerskab 
med vores kunder kendetegner, hvordan 
vi arbejder, og derfor er samarbejdet 
med FDR interessant for revisorer, som 
ønsker at gennemse deres forsikrings-
behov. ADIS kan hjælpe medlemmer 
af FDR med at blive forsikret ud fra 
deres behov. Der er nemlig ikke en 
model, som passer til alle virksomheder, 
og derfor vurderer vi virksomhedens 
individuelle behov nøje, og skræddersyr 
derefter et passende forsikringskoncept.

DIN FORSIKRINGSAGENT
tilbyder forsikringer til 

erhvervskunder og private

Vi tilbyder erhvervsforsikringer igennem HDI og 
flere andre selskaber. 

Nu kan du også modtage tilbud på dine 
privatforsikringer. Du kan benytte vores særlige 
tilbud, ved at skrive til 
info@dinforsikringsagent.dk

Eller ring og hør nærmere på tlf. 42422328

ENT

En cyberforsikring giver tryg-
hed ved at dække mod it-kri-
minalitet og hackerangreb

16 DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2022



Digitaliseringens 
fremmarch fortsætter, og 
du kan nå det endnu 
Digitaliseringen ændrer måden, vi arbejder på, og så giver den os mulighed for at arbejde smar-
tere og hurtigere end før, men for at få alle fordelene skal der også gøres en læringsmæssig 
indsats. Men hvordan står det til med digitaliseringen i vores branche, hvordan ser fremtiden 
ud, og hvor digitaliseret er du egentlig selv? 

 

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

Digitalisering i revisorbranchen – 

måske ikke så god, som du tror

Digitaliseringen i revisorbranchen er 
her, og den er kommet for at blive. 
Det gælder blandt andet nye tilgange 
og digitale værktøjer, der både styrker 
digitaliseringen og gør dit arbejde langt 
nemmere. 

Vi lever sågar også i et af verdens mest 
digitaliserede lande. Det gør det nærlig-
gende at tro, at digitaliseringen buldrer 
derudaf i revisionsbranchen. 

Men i en undersøgelse af Syddansk Uni-
versitet og FSR fra 2020, konkluderede 
forskeren bag, at digitaliseringen kun er 
i begyndelsesfasen. Der er altså mange af 
de nye digitale værktøjer i branchen, som 
ikke bliver brugt, og de mest domineren-
de IT-værktøjer er dermed stadig Excel, 
Word og andre værktøjer. 

Hos e-conomic ser de samme billede. 
Gennem interne undersøgelser viser 
det sig, at kun 41 % af deres brugere er 
digitaliserede.

Det gælder på trods af, at det langt 
hen ad vejen er muligt for de fleste i 
branchen at arbejde 100 % digitalt fra 
ordrestyring og bank til indberetning til 
det offentlige uden på noget tidspunkt 
at have fingrene i papir. 

Digitaliseringen venter ikke på nogen

Selvom der i dag er mange gode mu-
ligheder for at optimere sin forretning 
digitalt, er det altså ikke alle, der gør det. 
Det kan der være mange gode grunde 
til. To af de mest almindelige grunde 

handler om vaner og nervøsitet. 
For nogen kan det være en vanesag 
at holde fast i de gamle arbejdsmåder 
og overvældende at tage stilling til de 
mange nye muligheder. Det er ikke 
unormalt at se flere i branchen, som 
stadig håndterer forskellige opgavetyper 
manuelt. De tjener sig typisk ikke hjem 
og giver ikke meget værdi – hverken for 
kunden eller personen, der udfører den. 

Det kan også være forbundet med en 
vis nervøsitet at hoppe med på vognen 
til at starte med. Ved først at komme i 
gang senere, er det f.eks. muligt at und-
gå de nye værktøjers begynderfejl, som 
bliver udbedret senere. 

Det er svært at sige præcist, hvornår det 
giver bedst mening at hoppe med på 
bølgen for alvor, men en af de helt store 
fordele ved at komme med fra start er, 
at du kan være med til at sætte præg på 
de digitale værktøjer ved at give feed-
back. Ud over det vil du også hurtigere 
være en superbruger i de værktøjer, du 
har valgt at bruge.

Digitaliseringen i revisorbranchen er her, og den 
er kommet for at blive
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Digitaliseringen venter dog ikke på 
nogen og tager kun til i fart. Dem, der 
lader vente på sig for længe, risikerer at 
komme bagud i forhold til konkurren-
terne, fordi de ikke vil kunne eksekvere 
lige så hurtigt eller levere en lige så god 
service. Derfor er det nødvendigt at 
gøre sig tanker om digitaliseringen af 
ens forretning. 

Digitalisering er en læringsrejse

Det kræver en indsats at digitalisere sin 
forretning, og det er derfor ikke kun 
et spørgsmål om vaner og nervøsitet, 
når nogen ikke kommer med. Der er 
nemlig også rigeligt at lære, og det er 
naturligt, at det føles som en stor mund-
fuld, der er svær at tage ind. 

Det er meget forskelligt fra person til 
person, hvor hurtigt man lærer. Nogen 
lærer hurtigt, mens andre har sværere 
ved at omsætte nye informationer til 
nye tilgange og vaner. 

Uanset om du lærer hurtigt eller lang-
somt, er det vigtigt at huske på, at læ-
ring er en livslang proces. Det er f.eks. 
også en livslang proces, så længe du er i 
revisionsbranchen, at holde dig opdate-
ret på bogførings- og årsregnskabsloven. 

Ændring i lovgivningen er en ændring 
af dine omstændigheder, og det samme 
gælder digitaliseringen. Hos nogle tages 
digitaliseringen mindre alvorligt end 
ny lovgivning. Men digitaliseringen er 
mindst lige så vigtig at følge med i. Med 
den nye bogføringslovgivning går det 
endda hånd i hånd. Staten tvinger os til 
mere digitalisering.

En af de største fordele ved at digita-
lisere forretningen er besparelse af tid. 
Tidsbesparelsen kan også give dig bedre 
muligheder for at skalere din forretning. 
Med gode digitale værktøjer, som over-
tager flere af de langsomme manuelle 
opgaver, kan du tjene flere penge på 
den samme opgave og samtidigt sige ja 
til flere kunder.

Det giver dig tid til at skabe bedre relati-
oner til dine kunder og ikke kun være en 
person, der holder styr på tal. Nogle typer 
af værktøjer hjælper også dine kunder 
med at blive mere digitaliserede og opti-
merede. Det giver værdi over hele kæden. 

Hvor digitaliseret er du? 

Måske er der områder i dit daglige 

arbejde, som kan optimeres ved hjælp af 
yderligere digitalisering. 

Nuværende digitaliseringstrends

Nok er digitaliseringen ikke så frem-
skreden i branchen, som vi måske skulle 
tro, men det ændrer ikke på, at der er 
rigtig gode muligheder for at digitalise-
re og optimere din forretning. 

På et møde i Nordic Accounting 
Federation (NAF), der bl.a. arbejder 
på at ruste branchen til fremtiden og 
en standardmetode til rapportering af 
bæredygtighed, gav svenske Frans Blom 
sine bud på, hvilke trends der er vigtige 
i øjeblikket. 

Data og kunstig intelligens

Data har længe været en vigtig trend 
i branchen, og det forbliver endnu en 
vigtig trend, fordi langt de fleste proces-
ser nu finder sted i skyen helt og aldeles 
digitalt. Kunstig intelligens bliver f.eks. 
brugt næsten overalt i branchen og kan 
sætte system i overvældende mængder af 
data, før vi selv kan nå at klø os i nakken. 

Det arbejder jeg selv en del med i min 
egen virksomhed, hvor vi har udviklet 
en kunstig intelligens, der mapper tusin-
der af konti op mod Erhvervsstyrelsens 
taksonomi. Dét, der tager et par millise-
kunder for den, ville tage timer for selv 
den skarpeste kontomapper. 

Automatisering 

Mulighederne for brug af data og store 
fremskridt inden for kunstig intelligens er 
dét, der gør automatiseringen mulig. Som i 
ovenstående eksempel er der store mæng-
der af tid at spare ved at bruge værktøjer, 
der håndterer de manuelle opgaver. 

Du kender det sikkert fra dit eget 
arbejdsliv med automatisk afsendelse af 
fakturaer og automatisk afstemning af 
regnskabet. Der er et hav af værktøjer, 
og der kommer hele tiden nye tiltag. 
Automatisering er noget, vi kun kom-
mer til at se mere og mere af. 

Redefinering af revisorens rolle

Der hersker en naturlig bekymring om, 
hvor branchen er på vej hen i vores 
digitale tider. Den digitale transforma-
tion sniger sig hele tiden ind i tungere 
lovgivning og standardiserer og auto-
matiserer mange af vores traditionelle 
opgaver. 

Når en almindelig bogføringsopgave 
eller dannelsen af en årsrapport i dag 
ikke tager meget længere end 10 mi-
nutter for en digitaliseret revisor, så er 
det nødvendigt at redefinere revisorens 
fremtidige rolle. 

Revisoren kommer f.eks. til at skulle 
bruge mere tid på at rådgive, supportere 
og sætte kunderne i stand til at bruge 
digitale værktøjer. 

Vi bevæger os med hastige skridt ind 
i en fremtid, hvor revisoren kommer 
til at bruge mere tid på menneskelige 
kompetencer end tal- og papirnusseri. 
Revisoren får langt mere tid til at yde 
rådgivning og skabe gode relationer til 
kunderne frem for at bruge tid på ma-
nuelle processer, der i sidste ende ikke 
giver kunden nogen reel værdi ud over 
en korrekt årsrapport og en problemfri 
indberetning til det offentlige. 

Værdien for kunderne ligger nemlig 
ikke udelukkende i, at en revisor har 
brugt en masse timer på at kigge på tal. 
Det skaber i høj grad også værdi at have 
gode dialoger og relationer til kunder-
ne. Med de nye teknologier i hænderne 
får vi mere tid til at finde konkrete løs-
ninger på kundernes andre problemer. 

Det spår de store danske revisionshuse 
også. Den danske afdeling af Deloitte 
har bl.a. sagt, at de fremover også kom-
mer til at lægge vægt på social intelli-
gens, når de hyrer fremtidens revisorer.   

Digitaliseringen venter ikke på no-

gen, men det er heller ikke for sent 

at komme i gang

Digitaliseringen er godt i gang, men 
det er ikke alle, som har været lige gode 
til at omstille sig endnu. Det er der 
selvfølgelig ikke noget galt i, men når vi 
tager fremtiden i betragtning, bliver det 
svært at holde fast i gamle vaner, hvis 
man vil blive ved med at være konkur-
rencedygtig. 

Selvom det tager tid at digitalisere sin 
forretning og lære det nye at kende, så 
vil det være rigtig godt givet ud. 

De nye værktøjer giver dig mulighed 
for at skalere forretningen ved at kunne 
håndtere flere kunder. De sparer dig 
oceaner af tid og ressourcer og giver 
mulighed for at skabe bedre og stærkere 
relationer til dine kunder.
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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

18. Nov: Skat inden året slutter, Thorbjørn Helmo 

Madsen, TaxMaster

12. Dec: Praktisk håndtering af kapitalejerlån - Per 

Kristensen, Revisupport & Thorbjørn Helmo Mad-

sen, TaxMaster

Pension - ”nice to know” i samtalen med kunderne - 

dato følger

Revisors ansvar ved indberetninger til Skattestyrel-

sen - dato følger

Automatiseringssystemer - dato følger

Praktisk ejendomsavance - dato følger

FDRaudit og FDRtools - dato følger
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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.

Afs: Foreningen Danske Revisorer · Bygnaf 15, 6100 Haderslev


