Danske Revisorer
NR. 3
Septemper 2016
42. årgang

Side 5-8:
Er man i det røde
område, må man tale
med en professionel

Side 11-12:
Stress kommer i
mange former

Side 18-22:
Ny hvidvasklov pr.
1. januar 2017

Side 25-27:
Hvidvaskloven:
Hvilke fejl laver
revisorer?

Tema:

Stress

NR. 3 – SEPTEMPER 2016

UDGIVER

Indhold
Munkehatten 32
5220 Odense SØ
Telefon 65 93 25 00
www.fdr.dk
fdr@fdr.dk

3

Leder

5

Er man i det røde område,
må man tale med en
professionel

10

FDR kursusoversigt

11

Stress kommer i
mange former

14

Revision af forsikringer

18

Ny hvidvasklov pr.
1. januar 2017

23

Sorte penge er blevet
en nationalsport

25

Hvidvaskloven: Hvilke fejl
laver revisorer?

29

Fremtiden ser lys ud
– for de, der tør tænke nyt

11-12
Stress kommer i mange
former

Danske Revisorers målsætning er
at bringe kortfattede, relevante og
faglige artikler.
Synspunkter, der kommer til udtryk
i Danske Revisorer, behøver ikke
nødvendigvis at være udtryk for
foreningens eller bestyrelsens
standpunkt.

REDAKTION
SUSANNE HOLM, Odense
HENRIK WILSON, Måløv
CHARLOTTE ELWAIN, Kerteminde

ABONNEMENTSPRIS
Pris pr. årgang kr. 125,- inkl. moms og
forsendelse.
Løssalg kr. 35,- pr. stk.

23-25
Sorte penge er blevet en
nationalsport

ANNONCEPRISER
1/1-side 180x263,5.................... kr.
1/2-side 180x130....................... kr.
1/3-side 180x85......................... kr.
1/4-side 180x63......................... kr.
Bagside 160x205....................... kr.
Omslag side 2
180x263,5.................................... kr.
Gentagelses rabat på 10% for 4
indrykninger.

7.150,5.500,4.400,3.850,7.700,7.700,-

Annoncemateriale leveres digitalt.
Indleveringsfristen er 4 uger før
udgivelse.
Danske Revisorer udkommer marts,
juni, september og december. Der
tages forbehold for forsinkelser i
udgivelsestidspunktet.

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

29-31
2

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2016

Fremtiden ser lys ud – for de, der tør tænke nyt

LEDER:

Stress kan overvindes
Artiklen er skrevet af Henrik Wilson næstformand i Foreningen Danske Revisorer

Stress er ikke noget at spøge med.
Som du kan læse i dette nummer af
tidsskriftet Danske Revisorer, kan stress
medføre, at man falder om med et brag
og køres på hospitalet i en ambulance,
at man bliver akut hospitalsindlagt af
lægevagten, eller at man i sidste øjeblik
går til lægen og får en sygemelding.
Det er, hvad der skete for de tre
kolleger, der har ladet sig interviewe
omderes oplevelser med stress til dette
magasin. Men udover netop de tre, er
der naturligvis mange andre af vore
medlemmer i Foreningen Danske
Revisorer, der har gjort sig lignende
hårde erfaringer.
Som revisor påtager man sig et stort
ansvar for, at tingene er korrekte.
Nøjagtighed er selve branchens DNA.
Ansvaret tynger. Og meget står i vejen
for, at det kan lykkes:

mange revisorer driver enkeltmandsvirksomheder. Så er det sværere at finde
nogen at tale med i arbejdstiden.

ud af den, og du får information om,
hvordan du kan få professionel hjælp,
når det hele bliver for slemt.

Der er tre ting, der hænger tæt sammen, når det gælder stress: Arbejde,
privatliv og ens egen personlighed. Det
sidste er vi mange, der ikke har haft så
megen opmærksomhed på. Måske skal
vi lytte lidt mere til os selv. Mærke,
hvem vi er, og hvorfor vi tror, vi alene
skal bære ansvaret og bekymringerne
i stedet for at dele dem med andre, så
vidt det er muligt.

Stress kan overvindes. En af de bedste
måder er at dele sine oplevelser med
kollegerne i branchen, både i dit eget
firma og blandt konkurrenterne. Én
ting er sikker: Som stressramt er du
ikke alene. Så sig til dig selv: Jorden går
ikke under. Og del dine oplevelser med
andre. Så skal det nok gå endda.

I denne udgave af Danske Revisorer
kan du læse beskrivelser af andre
revisorers oplevelser med stress. Du får
tips til, hvordan du undgår den, du får
råd til, hvordan du selv kæmper dig

Skats og Erhvervsstyrelsens systemer,
der ofte er ude af drift eller ikke virker
optimalt. Krav om at nå arbejdet inden
for korte tidsrammer. Konstant ny
lovgivning på skatteområdet (Skatteministeriet er det ministerium, der
producerer flest nye love om året, som
man skal sætte sig ind i). Det og mere til
giver god grobund for stress.
Men som en stress-ekspert siger i et
stort interview i dette tidsskrift, så er
det ikke selve ansvaret, der tynger
– så ville det jo være nærmest umuligt
at være for eksempel statsminister, som
må bære et meget større ansvar end en
revisor – det er derimod bekymringen
over, at man måske ikke kan løfte
ansvaret.
Måske skulle man være lidt mindre
perfektionistisk. Ikke tjekke tingene tre
gange. Sådan er nogle af eksperternes
forslag til os.
Stress kan modvirkes ved at dele sin
oplevelse med andre. Stressråd nummer
ét er derfor at tale med andre. Men

Næstformand for Foreningen Danske Revisorer, Henrik Wilson.
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3.800 REVISORER
HAR REGNET DEN UD
e-conomic er Danmarks mest solgte regnskabsprogram for
revisorer og bogholdere – skræddersyet til dine behov

Boost din produktivitet og indtjening
e-conomics regnskabsprogram er det perfekte
mødested for dig og dine kunder. Hvad enten
du arbejder som revisor eller bogholder, så
tilbyder vi alle de redskaber, du har brug for i
dit arbejde.

KOM TÆTTERE PÅ
DINE KUNDER

NYE BEHOV KAN ALTID
MATCHES

BRUG TIDEN BEDRE
– TJEN MERE

Med e-conomics platform
samarbejder du nemt med dine
kunder - uanset om du håndterer
hele bogføringen for kunden, eller
om I deles om arbejdet.

e-conomic kan integreres til mere
end 150 forskellige apps, der
automatisk kan udveksle data til
eller fra e-conomic. Data som du
ellers skal registrere manuelt.

Vores mål er at automatisere dit
arbejde så meget som muligt.
Det frigør tid. Tid, som du kan
bruge til kundepleje eller til at løse
opgaver, der skaber mere værdi.

Læs mere på e-conomic.dk
eller ring til os på 78 79 19 59
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Er man i det røde område, må
man tale med en professionel
Ofte ser man ikke selv sammenhængen mellem job, privatliv og ens egen personlighed.
Stress kan blive så massivt, at man kommer ud over kanten, totalt udmattet.
Men man kan rejse sig igen.
Artiklen er skrevet af kommunikationsrådgiver Michael Eisenberg, Intercom

Alle taler om stress. Men hvad er det, og
hvordan opstod det historisk?
”Stress er noget, man kendte hos stenaldermanden, der rendte rundt på savannen. Det
er er en kamp/flugtreaktion. Der kommer
en trussel, og så kan vi kæmpe eller flygte.
Så det er en meget evolutionær tilstand, der
gør, at vi har kunnet overleve. Den pumper
adrenalin ud i kroppen, så vi kan klare mere.
Det skal bare være kortvarigt,” forklarer
Pernille Rasmussen.
I dag er tilværelsen anderledes. Hvor
stenaldermanden døgnet rundt måtte
regne med at kunne blive slået ihjel
af dyr eller fjender, så behøver vi ikke
frygte for vor daglige overlevelse.
Hvorfor er vi da så stressede i dag?
”Vores hjerne tolker stadig ting, som om det
var liv og død.Vi oplever ting som farlige og
forfærdelige, selv de reelt ikke er det,”
uddyber Pernille Rasmussen.
Man hører også, at stress ikke er en sygdom, men en fysiologisk reaktion. Hvad
ligger der i det?
”Selve det at stå op om morgenen er stressende.Vi går fra at hvile til at agere. Det autonome nervesystem bliver gearet op.Vi frigør
energi for at kunne bruge krop og immunsystem. Det er en naturlig reaktion. Men man
kan ikke fungere mere end relativt få timer
på den måde. Kører vi ud over det, opstår der
bivirkninger, der påvirker os.Vi bliver mere
åreforkalkede, risikerer sukkersyge, og hjertet
påvirkes, hvis det varer længe. Stress fører til
en belastningstilstand, som så bliver til en
sygdom,” fortæller Bo Netterstrøm.
Når perfektionismen tager overhånd
Symptomerne på stress er ret lette at
opdage:

”Vi taler om, at man ikke kan falde i søvn
eller slet ikke sove, vågner om natten, spiser
for lidt eller meget. Når man ikke længere
kan overskue problemkomplekser og ikke
kan koncentrere sig, så er det faresignaler.
Det kan føre til depression, angst og det,
man populært kalder udbrændthed. Det er
ikke at spøge med. Det kan blive så massivt,
at man kommer ud over kanten totalt
udmattet. Men man kan rejse sig igen,”
påpeger Steffen Stranne.
”Der er eksempler på mænd, der kører sig
selv helt ud og pludselig er i en tilstand,
hvor de er konfuse og ikke længere kan
huske, det er en nedsmeltning af hjernen.
Mænd er dårligere til at mærke den slags,
der er ingen forbindelse mellem hoved og
krop,” siger Bo Netterstrøm.
Hvis man som revisor føler sig stresset,
kan man starte med at tage en stresstest
(se link til test sidst i artiklen).
”Det er udmærket at tage en test. Så får
man en pejling på, hvordan det ser ud,
og man får en score,” mener Pernille
Rasmussen.
Bo Netterstrøm, der har udarbejdet
testen, siger: ”Er man i det gule område
må man se at gøre noget. I det røde må man
tale med en professionel.”
Revisorer kan have forskellige ”stresspunkter” som deadlines for årsregnskaber og frygt for at blive udtaget til
kontrol.
”Det er individuelt, hvad der stresser os.
Én revisor bliver stresset af deadlines, og
en anden tager det roligt og tænker: ”Det
plejer jeg at nå. Det går nok.” Det er meget
subjektivt, hvad der stresser os. Økonomi er
vores fundament, og det kan stresse mange,”
siger Pernille Rasmussen.

”Man kan se det i helikopterperspektiv og
sige: ”Jeg har været revisor i 20 år, og himlen
er endnu ikke faldet ned.” Kontrol et vilkår,
revisorer deler med blandt andet læger og
sagsbehandlere,” tilføjer Steffen Stranne.
Revisorer kan være ærekære og tage det
tungt med fejl.
”Men ryger det over i perfektionisme, så kan
det tage overhånd og blive belastende. Man
udtrætter sig selv, fordi man vil have styr på
alle detaljerne,” siger Pernille Rasmussen.
”Det er bekymringen, ikke ansvarsfølelsen,
der tynger. En revisor skal have orden på
ting, men man skal ikke trippletjekke alt,”
siger Steffen Stranne.
Stressråd nr. 1: tal med nogen
Som revisor er man interesseret i,
om der er brancheforskelle mellem
revisorer og andre brancher. Men er
det tilfældet?
”Stress forekommer overalt i alle brancher, i
alle fag, i alle aldersgrupper,” siger Pernille
Rasmussen.
”Da jeg startede, var det mere ufaglærte, der
blev stressede, men deres arbejde er jo i høj
grad eksporteret til udlandet. Nu er det mere
folk, der har med andre mennesker at gøre,
der bliver stressede. Relationen mellem mennesker stresser,” påpeger Bo Netterstrøm.
Han peger på stramninger overalt i den
offentlige sektor. Der bliver færre til
at lave arbejdet, og der kommer nye
opgaver til. Dog skæres der også enormt
i det private erhvervsliv, men som Bo
Netterstrøm siger:
”Jo, men det hører vi ikke så meget om på
den facon.”
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”Hvis for eksempel Dansk Socialrådgiverforening går ud og taler om stress, så er det
en måde at henvende sig til offentligheden
på for at få støtte til legitime mål. Ansatte
i private virksomheder går ikke i samme
grad ud til offentligheden. Hvis Foreningen Danske Revisorer fortalte, at de er
stressede, ville det være dårlig PR for den
enkelte revisor over for kunderne, selv om
det er indlysende, at alle i liberale erhverv
kan føle sig stressede,” vurderer Steffen
Stranne.

kollega for at finde årsagen,” foreslår Bo
Netterstrøm.
”Det er godt at lave nogle aftaler i fredstid,
som man kalder det, med kolleger og ægtefælle og sige: ”Hvis du oplever nogle forandringer hos mig, vil du så ikke godt sige
det?”For det vil hjælpe,” siger Pernille
Rasmussen. Hun erkender, at man som
selvstændig er lidt mere sårbar, så hun
foreslår:

En stresset revisor vil gerne ud af sin
stress. Men hvad gør man?

”Man kan skabe sig et netværk. Dele
kontor med nogen. Eller man kan være i en
erfa-gruppe.”

”Brug stressråd nr. 1: tal med nogen. Mange
ser vi ikke her, for de taler med konen. Eller
tag samtalen med nærmeste chef eller en

Manden skal tilbage i fuld vigør
Alle tre eksperter er enige om, at det gælder om at kende sig selv og sine stresstegn:

Eksperterne
Tidskriftet Danske Revisorer har mødt tre eksperter, der
har arbejdet tæt med stress gennem mange år.
Bo Netterstrøm er uddannet speciallæge i arbejdsmedicin/samfundsmedicin og driver i dag Kalmia Stresscenter i Gentofte. Han har fungeret som
overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød
Sygehus og Bispebjerg Hospital og er kendt for sit
mangeårige arbejde med undersøgelser og forebyggende arbejde på stressområdet.

Pernille Rasmussen er cand. psych. aut. og har
forsket i stress sammen med Bo Netterstrøm. Hun
har 12 års erfaring som psykolog og driver i dag
Grow People i København, hvor man arbejder
med stress og trivsel for både offentlige og private
virksomheder.

Pernille Rasmussen mener, at realistisk
planlægning mod stress er godt, men
peger på, at konflikter og relationer er
uforudsigelige stresspunkter.
”Så planlægning er godt, men det er ikke
løsningen på det hele,” siger hun og foreslår, at man lægger ufo’er ind, altså tid
til uforudsete opgaver.
”Man må planlægge så meget, som man
kan, og så er det vigtigt at holde fri
bagefter og få en rolig periode. Hvis du
er tidspresset hele året rundt, så er det for
hårdt, det kan vi ikke holde til. Der vil
altid ske noget uforudset. Så hvis man
lægger noget buffertid ind, så er det mere
realistisk planlægning,” mener Pernille
Rasmussen.
Hvis det ikke er nok, og man alligevel
er hårdt ramt af stress, må man have
ekstern hjælp:
”Så kan man tage nogle seancer hos en psykolog og blive klogere på den måde.Vi kan
træne folk i ikke at være helt så perfektionistiske,” siger Pernille Rasmussen.
”Ofte ser man ikke selv sammenhængen
mellem job, privatliv og ens egen personlighed. Der kan en coach hjælpe,” mener
Steffen Stranne.
Men hvordan coacher man en revisor
ud af stress?
”Man hjælper med at afdække symptombilledet samt, hvordan han oplever sin situation. Hvorfor er han hos en coach? Hvor slemt
står det til? Så tilrettelægger man et forløb,
som kan bringe manden tilbage i fuld vigør.
Det kan være svært for en enkeltmandsvirksomhed, for det at få andre til at løfte
opgaverne kan være et problem,” påpeger
Steffen Stranne.
Parforhold kan både stresse og
lindre
Motion er godt mod stress:

Steffen Stranne er cand. psych. og autoriseret
psykolog. Han har i mere end 30 år arbejdet som
erhvervspsykolog med coaching og udvikling af
ledelse og lederteams i en række af landets største
virksomheder indenfor mange forskellige brancher.
Alle tre har udgivet bøger inden for emnerne
ledelse, samarbejde, coaching og stress.
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”Det gælder om at forbrænde nogle
stresshormoner.Tre gange om ugen
en halv time med sved på panden.
Eller hård intens træning ganske få
minutter. Det er meget effektivt. Du
skal nå et niveau, hvor du kan gå
rask op på anden sal uden at blive
forpustet. Det er der masser af
mennesker, der ikke kan,” konstaterer Bo Netterstrøm.

Der er en vis forbindelse mellem stress
og forskellige sygdomme.
”Stress øger risikoen for sygdomme, man
ellers ikke ville have fået. Latente sygdomme, som allergier kommer frem. Sukkersyge
bliver værre, når man er stresset. Men man
kan også udvikle de sygdomme på langt sigt.
Blodtrykket stiger, hjertesygdomme udvikles,
også de psykiske sygdomme som angst; man
kan få voldsomme anfald, når man er stresset. Kræft er også påvirkelig af stress. Man
har en bedre prognose, hvis man er stressfri,”
siger Bo Netterstrøm.
Dog pointerer han, at der ikke er forbindelse mellem at været stresset og det
at udvikle kræft.

”Er man single, kan man være lidt mere
sårbar. Omvendt ser vi jo også nogle, der bliver
stressede af parforholdet, der er kompromisser
hele tiden der,” vurderer Pernille Rasmussen.
Psykologen skal komme til den
stressramte, ikke omvendt
Har tiden efter Finanskrisen gjort os
mere stressede generelt?
”Stressen stiger stille og roligt over tid. Der
er ikke kommet noget mægtigt hop. De
mest stressede mennesker i Danmark er de
arbejdsløse og de syge i forvejen,” siger Bo
Netterstrøm og påpeger:

Tag din egen
stresstest her
Bo Netterstrøm har udviklet en
ret enkel stresstest, som kan vise,
hvor alvorlig din stress er.
Tag den her og se dit eget resultat
straks efter:
www.growpeople.dk/stresstest

”Det stresser ikke at vide, hvad der vil ske.
Uforudsigelighed er enormt stressende.”

”Intet tyder på det,” slår han fast.
Ved vi, om det er en fordel at være
samlevende eller single i forhold til
stress?

Steffen Stranne mener, at forskellige
ledelsesformer producerer mere eller
mindre stress.
”Jo mere overvågning, der er, og jo mindre man inddrager medarbejderne, jo mere
stress opstår der. Så kan folk ikke lide deres
arbejde. Jo mere tillid, jo mere inddragelse og
jo mere rådighed, man har over egen tid, jo
mindre stress opstår der. Så bliver man kun
stresset, hvis man påtager sig overansvar,”
siger Steffen Stranne.
Hvad kan Foreningen Danske Revisorer gøre for revisorerne, når det
gælder stress? Burde man stille med
behandlingstilbud, forsikringsordninger, andet?
”Ofte må en stressramt person tage
ind til en større by og møde en
psykolog, der intet aner om ham
og hans branche. Det er en kæmpe
fordel, hvis en stor organisation eller
virksomhed har nogle faste coaches
tilknyttet. De kan grave dybere ned
i branchens DNA. Forstå hvad en
revisors verden består af. Det er
kun få virksomheder og organisationer, der har indset nytten af at
have eksterne rådgivere, som man
kan have glæde af i lang tid.
Det kaster værdi af sig. Psykologen kommer til den stressramte,
ikke omvendt. Han viser, at
han forstår, hvad det er at være
revisor og være stresset,” slutter
Steffen Stranne.
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Facts om stress
Det danske Institut for Stress
(privat virksomhed)

Stressforeningen
Tal og fakta om stress
• 35.000 danskere er sygemeldt
pga. stress - hver dag
• 430.000 danskere har stort set
symptomer på alvorlig stress
hver dag.
• 250.000 - 300.000 danskere lider
af alvorlig stress.
• 500.000 danskere føler sig ud
brændte på jobbet

Udviklingen i stress:
• 1989: 5,8%
• 1994: 6,6%
• 2000: 7,8%
• 2005: 8,8%
• 2010: 12,8%
Tal fra Institut for Folkesundhed, 2010

Stress i tal i EU
• Stress udgør det næststørste
arbejdsrelaterede sundhedsproblem
i Europa efter rygsmerter.
• Ifølge WHO har 28% af EU’s
arbejdsstyrke symptomer på
arbejdsbetinget stress. En undersøgelse viser, at stress er medvirkende
til 50-60 % af EUs tabte
arbejdsdage.

Hvilke jobgrupper er oftest
stressede?
• Selvstændige erhvervsdrivende
• Ansatte, der oplever følelsesmæssig
belastning, som fx:
• Plejepersonale
• Lærer/undervisere
• Pykologer
• Læger
• Ledere; op mod 50 % af danske
ledere har så alvorlige stress-symptomer, at de er i fare for at udvikle
depression eller fysiske sygdomme.

Stress og køn:
Der er ikke stor forskel på antallet af
mænd og kvinder, der bliver stressede,
men langt flere kvinder søger professionel hjælp.
Stress efter erhvervsmæssig
stilling:
• Beskæftigede: 10,1%
• Arbejdsløse: 24,4%
• Førtidspensionister: 31,1%
• Efterlønsmodtagere: 5,9%
• Alderspensionist: 7,9%
• Andet: 26,3%
Fra Statens Institut for Folkesundhed
2010
Kilde: www.institut-for-stress.dk

Kilde: www.stressforeningen.dk

Du skal som revisor overholde særlige sikkerhedskrav, når du opbevarer persondata
Der kommer snart mere kontrol, langt større bøder og skærpede regler
Bestil tid til et serviceeftersyn nu, så du bliver klar til de nye regler

jakob@revisorjura.dk
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mobil 4243 0745

Bliv godt forsikret
med FDR-fordele
Når du er medlem af Foreningen Danske Revisorer
kan din virksomhed blive godt forsikret hos Aon
Få overblik og tryghed - gå ind på

fdr.dk/samarbejdspartnere
og se hvilke forsikringer vi kan tilbyde dig og din virksomhed.

Eller ring til Aon direkte og få
rådgivning allerede i dag - 7027 7072.

Aon Denmark Insurance Service A/S | Telefon: 7027 7072 | www.aon.dk
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FDR kursusoversigt
Her ses
kursusplanen fo
r
FDR kurser
sæson 2016/201
7.

Brush-up på årsre
gnskabsloven
med fokus på kla
sse A
29-09-2016 – Co
mwell Middelfar
t
Kursets for mål er at
give kursisterne
senest opdaterede
viden og tolkning
af bestemmelserne
for regnskabsklasse
A, herunder vejled
ende eksempler på
udvalgte områder.

Personalejur idisk kursus
05-10-2016 – Comwell Korsør
Der er mange ting at holde styr på,
når man har med medarbejdere at
gøre. Det kan være svært at nå at
sætte sig ind i de mange regler og
love i en travl hverdag, og det kræver
løbende ressourcer at holde sig opdateret. Som specialister på området
kender vi alle de faldgruber, du skal
styre udenom.Vi kender praksis på
området og holder os hele tiden
opdateret.

10
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Mor og datter på
bogføringsniveau,
herunder ændr ing
er ne i
årsregnskabslove
n
11-10-2016 – Scan
dic Roskilde
12-10-2016 – Brog
aarden, Middelfart
Målet med kurset
er at give kursusde
ltagere en opdater ing
indenfor koncernområdet, der sætte
r deltagerne i stand
til
at vurdere regler for
koncernregnskabets
udarbejdelse, regnsk
absmæssige udfordringer i moder/d
atterforhold samt de
revisionsmæssige kra
v forbundet hermed
.

Selskabsetabler ing, omdannelse
og omstrukturering
25-10-2016 – Messe C, Fredericia
26-10-2016 – Scandic Roskilde
Få en sammenhængende oversigt over
de juridiske og skattemæssige overvejelser man bør gøre sig i forbindelse
med selskabsetablering, omdannelse
og omstrukturering, herunder restrukturering eller rekonstruktion af den
økonomisk trængte virksomhed.

2-dages kursus i
skat og moms
08-11-2016 - 09-1
1-2016
– Tr inity, Freder
icia
Formålet med kurse
t er at give
deltagerne en ajour
før ing af regler ne
inden for moms- og
skatteområdet.

Generelle faldgrub
er ved revision af
udvalgte regnskabspo
ster, herunder
erklær inger
22-11-2016 – Hotel
Opus Horsens
23-11-2016 – Scandic
Roskilde
Hvordan undgår vi som
revisorer faldgruber
ved indregning og må
ling samt den efterfølgende revision af udval
gte regnskabsposter?
Der er et forstærket fok
us på poster som
f.eks. indregning af om
sætning, måling
af poster med skøn sam
t immater ielle og
mater ielle aktiver.
Vi skal som revisorer
og offentlighedens
tillidsrepræsentant ud
vise professionel skepsi
s
og udfordre de af led
elsen udøvede skøn.
I yderste konsekvens
skal vi ved uenighed
modificere vores for nem
meste meddelelsesmiddel, vores erklær ing
er.
Med blandt andet un
dervisers erfaring som
medlem af Revisornæv
net vil kurset være
målrettet mod de poten
tielle faldgruber, vi
som revisorer kan bliv
e udsat for, og anvise
hvordan disse faldgru
ber identificeres og
undgås.
Der vil blive lagt vægt
på drøftelse af en
række problemstilling
er og erfaringsudveksling med kursister ne.

Aktuelt om skat 201
6/2017
19-01-2017 – Comw
ell Sorø
23-01-2017 – Comw
ell
Kongebrogaarden, Mi
ddelfart
24-01-2017 – Comw
ell Hvide
Hus Aalborg
Skatteretten ændres næ
sten konstant,
ligesom der løbende afsi
ges en lang
række domme og kendel
ser af betydning for den skattemæss
ige stilling.

Stress kommer i
mange former
Tre medlemmer af Foreningen Danske Revisorer fortæller, hvordan det gik til,
da de bogstavelig talt gik ned med stress.
Artiklen er skrevet af kommunikationsrådgiver Michael Eisenberg, Intercom

Svend Aa. Laursen var lige blevet 65 år,
da han for to år siden midt i den travle
tid havde problemer med sin edb.
”Jeg stod og arbejdede og tænkte: Hvorfor
sover mit højre ben? Det var noget underligt
noget. Så måtte jeg lægge mig ned. Min
kone kom så og fandt mig. Jeg havde været
bevidstløs. Der blev ringet efter ambulancen,
og jeg røg til Odense. De vidste, det enten
var en hjerneblødning eller en blodprop i
hjernen, der var på vej, så de stod klar til
at putte mig ind i en scanner. Det var så en
mindre hjerneblødning.”
Lene Hedegaard var 50 år, da hun i
2004 oplevede, at SKAT fra at være nidkær gik over til en irrationel og chikanerende adfærd, og det udløste en krise
mellem SKAT og Lene Hedegaard.
Et urimeligt ligningskrav fra SKAT
betød, at hendes virksomhed pludselig
stod med en fiktiv skattegæld på over
100.000 kr., der udelukkede ingeniørdelen fra at kunne deltage i offentlige
licitationer. Det udløste en årelang strid,
som endte med, at SKATs ligningskrav
blev bragt ned på 600 kr.
”Jeg blev stresset og angst, vågnede mange
gange om natten og var helt udkørt om
morgenen. Jeg mistede overblikket over mine
kunder, mine oparbejdede rutiner forsvandt,
jeg missede aftaler, og alt handlede om at
finde en forklaring på, hvad der havde udløst
hele dette cirkus. Jeg måtte ansætte personale
til at varetage kunderne.”

Maria Grooten var 48 år, da det en dag
for tre år siden gik galt:
”Jeg havde været til generalforsamling i
Foreningen Danske Revisorer med feber, tog
på arbejde dagen efter, men fik synsforstyrrelser og gik hjem med en knaldende hovedpine. Jeg ringede til lægevagten, og jeg kom
lynhurtigt i ambulance på hospitalet med et
blodtryk på 270 over 170 ved ankomsten
til Glostrup Sygehus. Der var mistanke om
en blodprop i nakken, men de kunne ikke
finde noget. De kaldte det et akuttilfælde af
stress, og jeg blev sygemeldt af sygehuset seks
måneder.”
Maria Grooten var indlagt i tre døgn
og kunne ikke sove på grund af en
voldsom hovedpine, så hun tog hjem til
sig selv.
”Man kan sige, at jeg blev lagt ned af min
egen krop, når ens hoved nu ikke ville høre
efter,” siger hun.
Omstændighederne
Svend Aa. Laursen bor i Bjert, hvor
han driver Revisionsfirmaet Svend Aa.
Laursen. Der er kun ham selv og en
freelancebogholder efter behov. Han
driver sit firma hjemmefra, og det har
fungeret godt, dog kunne han opleve, at
det i travle perioder kunne være svært
at få afstand til arbejdet.
”Jeg synes ikke selv, det var så galt endda,
men vi kunne ikke finde andre årsager til
min sygdom end stress,” siger han.

Svend Aa. Laursen blev delvis lammet
i højre arm og ben, og han kunne ikke
kontrollere sine bevægelser. Han fik det
gode råd at tage imod al genoptræning
og kom i et længerevarende genoptræningsforløb på Vejle Sygehus.
Lene Hedegaard startede som selvstændig i 1984, og i 1991 overtog hun et
anpartsselskab i Sulsted, hvor der fra to
afdelinger drives henholdsvis Vendsyssel Bogholderi- & Regnskabsservice
af hende selv og et ingeniørfirma af
hendes mand.
Lene Hedegaard erkender, at der selvfølgelig altid er en frygt for at begå fejl,
men som hun siger:
”Rutinen og erfaringen gør, at det ikke er
en stressfaktor, og der går jo sport i at nå det
hele inden deadline.”
Da hun blev ramt, måtte hun dog søge
hjælp:
”I familien her benytter vi os af en kinesiolog, som arbejder gennem kroppens
intelligens for at undgå følgesygdomme ved
blandt andet at løsne op for anspændthed og
psykisk stress. En tur til hende hvert halve år
gør underværker,” siger Lene Hedegaard.
Maria Grooten driver T.S. Revision i
Helsingør samt endnu et revisionsfirma.
Og så arbejder hun alene, men hun
udliciterer mange opgaver. Langvarig
irritation over SKAT var med til at
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hendes vrede og retssikkerhedssans:
”Den mest synlige psykiske reaktion var
ifølge mine nærmeste selvmedlidenheden.
Den overskyggede alt andet. Men min retssikkerhedssans var udfordret, for vores liv, ære
og velfærd blev voldsomt krænket. Jeg talte
med kollegaer, venner og bekendte. Nogle af
dem kunne forholde sig til mine problemer.
De kom med nogle gode indspark og kritiske
spørgsmål, og det var sundt,” siger hun.

Lene Hedegaard startede som selvstændig i 1984, og i 1991 overtog hun et
anpartsselskab i Sulsted, hvor der fra to
afdelinger drives henholdsvis Vendsyssel
Bogholderi- & Regnskabsservice af hende
selv og et ingeniørfirma af hendes mand.
udløse hendes akutte stressanfald:
”Jeg var frustreret over SKATs nye system,
hvor man skulle logge ind, og fik beskeden:
”SKAT har travlt i øjeblikket, prøv igen
senere.” Systemet var lagt ned hele tiden.
Jeg har regnet ud, at jeg går på arbejde én
måned om året, hvor jeg ikke får penge. Og
jeg havde kunderne på nakken. De ting
irriterede mig, jeg arbejdede jo mellem 60
og 65 timer om ugen. Så alt i alt arbejdede
jeg for hårdt og har for høj en arbejdsmoral,”
vurderer Maria Grooten.
Hun blev reddet økonomisk ved, at
hendes trofaste kunder gennem tyve
år ikke svigtede, og to gode kolleger
sprang ind og hjalp med begge hendes
firmaer.
Vejen tilbage
Svend Aa. Laursen mener: ”Jo hurtigere
man kommer i gang, jo bedre.”

Maria Grooten var også vred, for hendes
retssikkerhedssans var også krænket. Hun
fik besvær med kommunen, der krævede
en masse dokumentation for sygdommen, og det endte i et søgsmål fra Maria,
som kom til at koste kommunen 25.000
kroner i erstatning for chikane.
”Det tog mig 18 måneder at komme op at
stå igen. Og jeg var totalt fysisk drænet i de
fire første måneder,” husker hun.
Nye erkendelser
Svend Aa. Laursen har nu trappet ned til
20 procent rent arbejdsmæssigt.
”I første omgang var jeg stædig. Det skulle
ikke slå mig ud. Og det gik OK, men jeg
kunne mærke det første år efter forårets
mange regnskaber, at det skulle jeg ikke
gøre én gang til,” siger han. Der er kun
minimale mén fra hans hjerneblødning,
men han bliver hurtigere træt i hovedet
og lettere irritabel.
Lene Hedegaard har det godt nu, men
hun arbejder stadig på at få en forklaring og i bedste fald en erstatning.
”Jeg er ærgerlig over, at det sådan kunne

lade sig gøre i 10 år at ødelægge mit og min
families liv. Jeg vågner ikke mere om natten
med angst, og jeg har stadig min virksomhed,
men jeg har mistet meget af min glæde ved
arbejdet og mit gåpåmod,” vurderer hun.
Maria Grootens egne erkendelser har
ført til, at hun i dag har sagt farvel til
visse kunder:
”Jeg har valgt at have 45 kunder i hver af
mine virksomheder. Nu arbejder jeg fast fra
6 til 12 hver dag, og så holder jeg fri uden
mobiltelefon. Det er en konsekvens af det,
jeg oplevede,” fortæller hun.
Ingen af de tre brugte psykologer,
terapeuter eller coaches for at komme
tilbage til dagligdagen. Motion bruger
de derimod alle i større eller mindre
omfang.
Svend Aa. Laursen siger: ”Det hjælper, hvis
jeg træner meget, og det gik op for mig, at jeg
skulle træne forever. Ellers syrer benet til. Så
jeg har aldrig været i så god form som nu. Det
koster kræfter, men giver også kræfter.”
Lene Hedegaard har en have på en
tønde land, som skal holdes.
”Desuden har jeg et løbebånd, som jeg husker
at løbe på. Det løsner noget,” vurderer hun.
Maria Grotten er tidligere elitesvømmer, men hun hverken løber eller går i
træningscenter. Derimod dykker hun,
hvilket hun finder meget afslappende.
”Og så går jeg tur med hunden. Det er vigtigt at blive blæst godt igennem,” siger hun.

Han fik god hjælp på Vejle Sygehus.
Trænede der hver dag, for han skulle
lære at gå igen.
”På det tidspunkt var der ingen føling i
foden, så jeg gik efter gehør. Jeg kunne høre,
men ikke mærke, når foden slæbte.”
Efter træningen blev han hentet af sin
kone, så han kunne slappe af i hjemmet.
”Min kone hang på noget kørsel. Men jeg
er imponeret over, hvad fysioterapeuter kan
udrette,” siger han.
Lene Hedegaard blev til dels hjulpet af
12
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Svend Aa. Laursen bor i Bjert, hvor
han driver Revisionsfirmaet Svend Aa.
Laursen.

Maria Grooten driver T.S. Revision i
Helsingør samt endnu et revisionsfirma.

KOM GODT FRA START MED DEN NYE INTERNE

WHISTLEBLOWERORDNING

Ifølge den ”nye” revisorlov skal godkendte revisorvirksomheder
fra 1. januar 2017 som et led i deres kvalitetsstyringssystem etablere
en intern whistleblowerordning. Den skal give medarbejderne
mulighed for - helt anonymt - at indberette overtrædelser, eller
potentielle overtrædelser, af gældende revisorlovgivning.
Focus IT har derfor udviklet en webbaseret løsning, der helt
uafhængigt af it-systemer kan abonneres på. Dette abonnement
tilbyder både rådgivning om igangsætning samt løbende
vedligeholdelse i forhold til den fremtidige regulering.

Læs mere om den nye ordning på vores hjemmeside.

Læs mere på focus-it.dk eller ring til os på telefon 62 21 53 53
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Revision af forsikringer
Hvad er revisors pligter ved revision af forsikringer? Gør det forskel, om der er revision
eller udvidet gennemgang?
Artiklen er skrevet af registreret revisor Bjarne Aalbæk fra FagligAfdeling.dk

Generelt om ISA revision af
regnskaber
Revisors opgave er at påse, om regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med den regnskabsmæssige
begrebsramme, som meget ofte er
årsregnskabsloven. Altså om regnskabet
er ”korrekt” i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser, og om
det er opstillet efter årsregnskabsloven.
Derudover skal revisor kontrollere formalia efter selskabsloven. Dette krav finder vi i selskabslovens § 147, som i det
store hele er uændret efter 17.6.2016.
Dette gælder kun de selskaber, som er
omfattet af selskabsloven, altså A/S, ApS,
P/S og IVS og SE-selskaber. Kravet
gælder ikke K/S.
Endelig skal revisor kontrollere om
bogføringsloven er overholdt. Dette
finder vi i erklæringsbekendtgørelsen §
7, som også på dette punkt er uændret
efter 17.6.2016.
Revisors opgaver er altså:
•	Kontrollere om årsregnskabet er
korrekt udarbejdet og opstillet.
•	Kontrollere om selskabet overholder
formalia.
•	Kontrollere om bogføringsloven er
overholdt.
Skal revisor påse, om der er tegnet
forsikring?
I revisornævnssag 74-2013 udtalte
revisornævnet, at det ikke var revisors
ansvar at påse om registreringerne i
ejerbogen var korrekte. Blot at selskabet
havde overholdt forpligtelsen til at føre
ejerbog. Revisor har således ikke pligt
14
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til at udføre særskilte revisionshandlinger for at efterprøve om oplysningerne i
ejerbogen er korrekte.
Kravet om revisors kontrol af, at der var
ført ejerbog kommer fra selskabsloven,
idet der var tale om et kapitalselskab.
Fordi kravet om, at der føres ejerbog,
kommer fra selskabsloven, er dette en af
de formalia, som revisor skal kontrollere.
Tilsvarende kan man ikke sige om en
forsikring. Der er ikke pligter i selskabsloven til at tegne forsikringer. Og
revisor skal derfor ikke påse, om der er
tegnet forsikringer.
Men… det er revisors opgave, at
regnskabet er korrekt
Hvis man forestiller sig en virksomhed,
som ikke er forsikret, kommer ud for en
større arbejdsskade. Så vil man risikere,
at virksomheden skal betale en større
sum penge. Såfremt virksomheden ikke
kan betale, er der risiko for, at virksomheden går konkurs.
Regnskabet skal – hvis risikoen for lukning er sandsynlig – aflægges tilpasset
lukningen. Altså efter en realisationsmodel.
Dette gælder for alle årsregnskabslovens klasser. Altså både for selskaber og
personlige virksomheder, der aflægger
regnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser.
Derfor er det relevant for revisor at påse,
at virksomheder, hvor der risiko for
skader af en vis størrelse, er forsikringsafdækket for disse eventuelle skader.

Eksempler på virksomheder, hvor det
kan være relevant for revisor at se på
forsikringer, er:
•	Revisionsvirksomheder med sager,
der er så store, at den lovpligtige
forsikring (2 mio. kr. per revisor, og
der er visse særregler) ikke er tilstrækkelig, hvis det går galt. Det kan
for eksempel være, at revisor laver
mange M&A transaktioner af en vis
størrelse.
•	Entreprenørvirksomheder, hvor der
er en længerevarende garanti på
produkterne.
•	Rådgivningsvirksomheder, der yder
en service, som kan forsage tab hos
kunderne.
Hvis revisor bliver opmærksom på, at
virksomheden har en vis sandsynlighed
for skader, og samtidig ikke er forsikringsafdækket for disse, bør revisor
overveje, om forholdet har betydning
i relation til virksomhedens evne til at
fortsætte driften.
Hvis der ikke er sandsynlighed for
skader, som overstiger risikoen, kan
revisor typisk nøjes med at forespørge, om virksomheden er tilstrækkeligt
forsikringsafdækket. Dette sker oftest i
ledelsens regnskabserklæring.
Hvis der derimod er en sandsynlig
risiko for skader, som ved forespørgsel
og/eller inspektion af forsikringspolicer
ikke er afdækket, bør risikoen som omtalt give revisor anledning til yderligere
handlinger.
Disse handlinger bør ikke uden videre
være modificeringer om fortsat drift i

SKATTESAGSADVOKATERNE
Aalborg & København

Har dine kunder brug for skattesags- eller skattestrafferetlig
ekspertise?
Skattesagsadvokaterne kan via vores samarbejde med FDR tilbyde fordelagtige
vilkår i forbindelse med:
-

Skatte-, moms- og afgiftssager

-

Skatte-, moms og afgiftsstraffesager

Vi fører sager for alle instanser og i alle retskredse i Danmark angående danske
og internationale forhold.

Vores ydelser for FDR medlemmers kunder:
-

Vi fører skatte-, moms- og afgiftssager

-

Vi arbejder som forsvarere i straffesager vedr. skat, moms og afgifter,
hvidvask m.v.

-

Vi udarbejder bindende svar for små og mellemstore virksomheder og
selskaber, samt hovedaktionærer

Samarbejde med os:
-

Vi tilbyder en gratis og uforpligtende gennemgang af skatte-, moms-, og
afgiftsager

-

Vi giver altid en ærlig og reel vurdering af sagen

-

Vi samarbejder gerne med klientens primære rådgivere om sagen

-

Vi fører ikke andre typer sager end skatte- og skattestraffesager hvorfor
vi kun er involveret med klienten indtil den pågældende sag er slut

Kontakt skattepartner Tobias Stenkær Albrechtsen advokat (H):
tlf. 70 20 33 13 eller tsa@skattesagsadvokaterne.dk for en uformel drøftelse.

www.skattesagsadvokaterne.dk
Algade 31, 9000 Aalborg
Østergade 55, 1100 København K

SEPTEMBER 2016 · DANSKE REVISORER

15

revisors erklæring. Først
bør revisor danne sig et
overblik over sandsynligheden for skader, og hvor
store ressourcer (likvider,
mandetimer og materialer til
udbedringer), virksomheden
sandsynligvis vil skulle afgive,
hvis skaderne sker.
Og ud fra dette overveje, om den
sandsynlige ikke-afdækkede risiko giver
anledning til modificering af revisors
påtegning.
Hvis der er tale om usikkerhed om
udfaldet af eller sandsynligheden for
ikke-afdækkede risici, kan der efter
omstændighederne være tale om en
supplerende oplysning, som henviser til
en note, der beskriver usikkerheden.
Bestemmelser fra ISA 550
I den internationale standard om revision, som vedrører nærtstående parter,
skriver punkt A22 (vejledning):
”Som led i revisionen kan revisor inspicere
registreringer eller dokumenter, der kan give
oplysninger om relationer til eller transaktioner med nærtstående parter som f.eks.:
• (Standarden oplister diverse punkter, som
ikke er relevante for artiklen, og er derfor
ikke gengivet)
• …
• Livsforsikringspolicer, som virksomheden
har tegnet”.
Det vil sige, efter denne standard kan
revisor bruge forsikringer til at identificere nærtstående parter. Det er således
efter denne standard ikke forsikringen
i sig selv, der er interessant, men den
nærtstående part.
Bestemmelser fra ISA 805
Der er visse krav i standarden, men den
giver et eksempel på en erklæring, der
16
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retter sig mod revision af forpligtelsen
for ”opståede, men
ikke anmeldte” krav i en forsikringsportefølje (det vil sige element, konto
eller post, der indgår i et regnskab).
Derfor er disse krav ikke relevante for
almindelige virksomheder, men vil være
relevante for forsikringsselskaber.
Hvis revisor bliver opmærksom på
et problem
Situationen kunne meget vel opstå,
hvor revisor bliver opmærksom på, at
virksomheden ikke har tegnet lovpligtige forsikringer.
Det kunne være, at revisor i forbindelse
med gennemgang af saldobalancen ser,
at der ikke er omkostninger til lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Men revisor
ved, at der udføres meget arbejde i
virksomheden, for eksempel fordi der er
masser af omkostninger til lønninger.
Dette bør undre revisor, som skal være
naturligt kritisk overfor forholdet. Revisor bør undersøge forholdet nærmere.
Og hvis ledelsen er involveret i undladelsen, kan ledelsen straffes. Og dette
medfører efter den gældende erklæringsbekendtgørelse en supplerende
oplysning, medmindre forholdet er
bagatelagtigt (i fremtiden medmindre
det er væsentligt).

Vores holdning i Faglig Afdeling er, at
revisor ikke har en undersøgelsespligt
for, om virksomheden har tegnet forskellige lovpligtige forsikringer som for
eksempel arbejdsskadeforsikring, som
ikke vedrører virksomhedens primære
arbejdsområde.
Protokol
Det er vigtigt at holde fast i, at revisor
ikke nødvendigvis har kompetencerne
til at gennemgå, om man har de nødvendige forsikringer, og om summerne
er tilstrækkelige. Men vi vil opfordre til,
at selskabet tilstræber at holde et årligt
møde med dets forsikringsselskab.
Men hvis det er åbenlyst, at selskabet er
underforsikret, skal det naturligvis oplyses til ledelsen i revisionsprotokollen
eller i et tilsvarende organ – men aldrig
i revisionspåtegningen efter min vurdering, hvis der ikke er sket en kritisk
hændelse inden, regnskabet godkendes.
Udvidet gennemgang
Når revisionen bliver udført efter
standarden om udvidet gennemgang,
baseres arbejdet primært på forespørgsel
og analyse.
Forespørgsel om, hvorvidt virksomheden er tilstrækkeligt forsikringsafdækket,

sker oftest i ledelsens regnskabserklæring.
Men også her bør revisor være kritisk.
Hvis revisor bliver opmærksom på, at
der i regnskabet ikke er omkostninger til
forsikringer, bør revisor forholde sig til,
om der er sandsynlige ikke-afdækkede
risici.Ved udvidet gennemgang, er dette
sandsynligvis en forespørgsel til ledelsen,
men også andre handlinger kan komme
på tale, hvis revisor for eksempel ikke
kan få svar. Disse handlinger kan være
inspektion af forsikringspolicen, analyse
af tidligere perioders anmeldelser til og
anvendelse af forsikringen.
Ligesom ved ISA-revision, skal revisor
give supplerende oplysning, hvis revisor
under sit arbejde bliver opmærksom
på, at medlemmer af ledelsen kan ifalde
ansvar. Så også her kan det være relevant
at anføre supplerende oplysninger om
eksempelvis manglende forsikringer,
hvis revisor for eksempel bliver opmærksom på, at der ikke er tegnet
lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

kommer til revisors kendskab,
at virksomheden er åbenlyst
underforsikret.
Ejeraftaler og forsikringer
Ejeraftaler har skiftet retsstilling i de senere år. Dette fordi
selskaber ikke skal respektere
dem. De regulerer udelukkende forhold mellem ejere
(kapitalejere), og ikke selskabers forhold.
Det kan dog være, at en ejeraftale indeholder bestemmelser
om, at ejere for eksempel skal
tegne en livsforsikring med
selskabet som begunstiget. Dette kan have
betydning for evnen til fortsat drift.
Anvendt litteratur
• Selskabsloven § 147.
• Erklæringsbekendtgørelsen § 7.
• De internationale standarder om revision
• Standarden om udvidet gennemgang
(bilag 1 til erklæringsbekendtgørelsen)

Også ved udvidet gennemgang er det
relevant at oplyse ledelsen, hvis det
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Ny hvidvasklov pr.
1. januar 2017
Penge gemt i Panama, millionbøder og politianmeldelser af banker, fængselsstraffe til direktører for vekselkontorer, politisk krav om større bøder, Danske Spil bliver brugt til hvidvask,
bøde til bogholder for ikke at have interne retningslinjer og revisorer kritiseres af bagmandspolitiet for ikke at indberette nok. Som om udfordringerne med de gældende hvidvaskregler
ikke var store nok, så er der en ny hvidvasklov på vej, der stiller en række nye krav.
Artiklen er skrevet af cand.jur. Jakob D. Bernhoft, indehaver af RevisorJura ApS
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Samlet vurdering

Konsekvens for samfundet

Konsekvens

Økonomisk tab

Modforanstaltninger

Anvendelighed

Udvikling

Sårbarhed

Vekselkontorer
Legale virksomhedskonstruktioner
Pengeoverførselsvirksomheder
Valutasmugling
Pengeinstitutter
Spilvirksomhed
Fast ejendom
Høj-værdi-varer
Service providers
Elektroniske betallingsservices
Advokater og revisorer
Livsforsikring og pensionskasser
Risikovudering:

18

Trussel

Kilde: bagmandspolitiet (SØIK)

Det forventes, at den nye hvidvasklov
træder i kraft 1. januar 2017. Der er
endnu tale om et udkast, men mange af
de foreslåede ændringer vil næppe blive
ændret væsentligt, da de stammer fra et

EU-direktiv, som ikke giver mange
valgmuligheder for implementering – typisk kun muligheden for
at indføre endnu strammere regler.

Omfang

Erhvervsstyrelsen har sendt en ny
hvidvasklov i høring, som på forskellige
punkter indeholder skærpelser i forhold
til de gældende regler. Skærpelserne
kommer til at gælde alle, som i dag er
omfattet af hvidvaskreglerne, herunder
revisorer. Dette uanset at bagmandspolitiet vurderer, at risikoen for hvidvask,
som involverer revisorer, er lav. Der
er da stort set heller ingen sager, hvor
revisors manglende årvågenhed har
resulteret i hvidvask. Derimod vurderer
bagmandspolitiet, at risikoen er stor
hos pengeinstitutter, vekselkontorer og
andre, som står for transaktioner, som
involverer penge.

Høj

Middel

Lav

Ukendt

Den endelige lov forventes først vedtaget december 2016. Det betyder, at
der bliver meget kort tid til at omstille
sig til de nye regler, der som nævnt
forventes at træde i kraft 1. januar 2017.
Derfor er det allerede nu en god idé at
få overblik over, hvad der er på vej, og
vurdere hvad det kommer til at betyde
for virksomheden.
Der er som nævnt tale om en helt ny
lov, men mange af reglerne er de samme, som i den gældende hvidvasklov.

Juli
Lovudkast i
høring

”Politisk udsatte personer” udvides
til også at gælde danske kunder
Efter den nuværende hvidvasklov
gælder der særlige regler for de såkaldte
”politisk udsatte personer” om bl.a. formueoplysninger og overvågning. Disse
regler gælder dog alene, hvis den politisk udsatte person er bosat i udlandet.
I praksis har disse regler derfor næppe
haft en så stor betydning for mange
revisionsvirksomheder.

Høringsfrist

• Omfattende krav til risikovurdering af egen
revisionsvirksomhed
• Flere krav til interne
retningslinjer
• Whistleblowerordning for
overtrædelse af
hvidvasklovgivningen
• Skatteunddragelse fremgår
nu eksplicit som en
underliggende forbrydelse
til hvidvask
Ovennævnte stramninger gennemgås i
hovedtræk i følgende tekst.

Årsagen til ændringen er ifølge lovbemærkningerne, at der er behov for en
skærpet ”… opmærksomhed på politisk
eksponerede personer særligt med
hensynet til bekæmpelse af korruption,
herunder misbrug af betroede midler
og bestikkelse…” Umiddelbart virker
dette synspunkt noget overraskende i en
dansk kontekst (!)

Dette foreslås ændret i den nye hvid-

August

Der er dog også tale om stramninger på
forskellige områder:
• ”Politisk udsatte personer”
udvides til også at gælde
danske kunder

opgave for de enkelte revisionsvirksomheder, som vil være vanskelige at løse.

Oktober

December

Fremsættelse
i Folketinget

Forventet
vedtagelse

vasklov til også at gælde indenlandske politisk udsatte personer, som nu
ændrer navn til ”politiske eksponerede
personer”. Dette er en meget væsentlig
udvidelse af bestemmelsens anvendelsesområde og må i praksis forventes at give
store udfordringer.
Udvidelse af hvidvaskreglerne på dette
punkt betyder, at alle revisionsvirksomheder – og andre virksomheder omfattet af
hvidvaskloven - skal have procedurer til at
afgøre, om deres fysiske kunder kan være
en politisk eksponeret person eller en
nærtstående hertil bosat i Danmark.
Mindre og mellemstore revisionsvirksomheder har typisk få udenlandske
fysiske personer som kunder. Det
forholder sig i sagens natur helt anderledes, når bestemmelsen udvides til også
at gælde indenlandske personer. Der er
ingen tvivl om, at dette vil blive en stor

Januar
Ikrafttræden

Erhvervsstyrelsen skønner, at den nye
lov vil medføre administrative omstillingsomkostninger for i alt ca. 1,2
mia. kr. for virksomheder omfattet af
hvidvaskloven og løbende administrative byrder for virksomhederne på ca.
225 mio. kr. En stor del af disse administrative byrder vil formodentlig kunne
henføres til, at den nye hvidvasklov
også kommer til at gælde indenlandske
politisk udsatte personer.
Definitionen af den berørte personkreds
fremgår nu direkte af loven, og – ud
over også at omfatte indenlandske personer - foreslås ændret på en lang række
punkter i forhold til de gældende regler.
Ændringer ses på næste side og er markeret
med gult.
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Nuværende definition ”politisk udsatte
personer”

Foreslået definition ” politiske eksponerede
personer”

Ved politisk udsatte personer, der har eller har haft et
højerestående offentligt erhverv, forstås:

Politisk eksponeret person: Fysisk person, der har eller har
haft et af følgende offentlige erhverv:

1) S tatschefer, regeringschefer, ministre og viceministre
eller assisterende ministre.’

1) Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller
assisterende minister.

2) Parlamentsmedlemmer.

2) Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer.

3) H
 øjesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis
beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse
under ekstraordinære omstændigheder.

3) Medlem af politisk partis styrelsesorgan.

4) M
 edlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for
centralbanker.

4) Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og
af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er
genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære
omstændigheder.

5) Ambassadører, chargés d’affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker.

5) Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for
centralbanker.

6) M
 edlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer.
Ved umiddelbare familiemedlemmer forstås:
1) Ægtefæller.
2) Registrerede partnerne.
3) De i nr. 1/2 nævnte personers børn.
4) D
 e i nr. 1 og 2 nævnte personers
forældre.

6) Ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de
væbnede styrker.
7) Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende
eller kontrollerende organ.
8) Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.

Nære samarbejdspartnere forstås:
1)	Personer, der har ejendomsret til retlige enheder og
retlige arrangementer eller som på anden måde har
nære forretningsforbindelser med en af de i stk. 2
omfattede personer.

Nærtstående:
• Ægtefæller.
• Registrerede partnerne.
• Samlever [+livsarvinger og disses ægtefæller og forældre].
• Livsarvinger og disses ægtefæller og forældre.

2)	Personer, der har ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som er oprettet til fordel
for en af de i stk. 2 omfattede personer.

Nær samarbejdspartner:
• En fysisk person, der er kendt for i fællesskab med en
eller flere politisk eksponerede personer, at være reel ejer
af en virksomhed eller anden form for juridisk person.

Såfremt én af de nævnte personer ikke har haft et højerestående erhverv i mindst et år, betragtes denne ikke
længere som en politisk udsat person.

• En fysisk person, der på anden måde end nævnt i litra a
er kendt for at have nær forretningsmæssig forbindelse
med en eller flere politisk eksponerede personer.
• En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en
juridisk person, som vides at blive drivet til fordel for en
politisk eksponeret person.
Ophører en politisk eksponeret person med at have det pågældende hverv, skal virksomheder og personer i mindst 12
måneder vurdere, hvilken risiko personen fortsat indebærer,
og anvende risikobaserede foranstaltninger, indtil personen
ikke længere anses for at udgøre den risiko, som er forbundet med at være en politisk udsat person.

Definitionen af ” politisk udsatte personer” og ”politiske eksponerede personer”. De foreslåede ændringer er markeret med gult. Den nuværende
definition fremgår ikke af selve hvidvaskloven men af en bekendtgørelse definitionen af blandt andet politiske udsatte personer.
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Af de nuværende regler følger, at
politisk udsatte personer ikke omfatter
embedsmænd på mellemniveau eller
lavere niveau. Denne regel findes ikke
i lovforslaget og må umiddelbart lægge
op til en udvidelse af hvilke embedsmænd, der anses for politiske udsatte.
Specifikke krav til risikovurdering
af egen revisionsvirksomhed
I den gældende lov fremgår, at der
skal udarbejdes tilstrækkelige interne
skriftlige regler om risikovurdering
og risikostyring af egen virksomhed i
forhold til, om den kan blive udnyttet
af kriminelle til hvidvask. Det er ikke
i loven nærmere præciseret, hvad der
ligger i ”tilstrækkelige”.
Den ordning, der nu lægges op til, stiller
langt mere specifikke krav:

Nuværende krav i
hvidvaskloven
Pligt til at udarbejde tilstrækkelige
skriftlige interne regler og risikovurdering.
+ krav om skriftlighed
÷ specifikke krav om opdatering
÷ specifikt krav om underbygning
med data

Forslag til fremtidige
krav i hvidvaskloven
Dokumenteret risikovurdering
med udgangspunkt i revisionsvirksomhedens egen forretningsmodel der skal omfatte vurderingen af risikofaktorer, der er
forbundet med:
o kunder,
o produkter,
o tjenesteydelser,
o transaktioner samt
o leveringskanaler og lande eller
geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves.
+ krav om skriftlighed
+ krav om løbende opdatering
+ underbygget med relevant data

De oplistede risikofaktorer er ifølge lovudkastet et minimum for, hvad
virksomheden skal vurdere i forhold til
sin forretning jf. ovenfor. Med risiko
menes den såkaldte ”iboende risiko” for,
at virksomheden kan blive misbrugt til
hvidvask og finansiering af terrorisme.
Risikovurderingen skal dermed foretages
uden hensyntagen til de risikobegrænsende foranstaltninger, der er iværksat.
”Underbygget med relevant data”
betyder ifølge lovbemærkningerne, at
vurderingen skal tage udgangspunkt i
supranationale og nationale risikovurderinger samt andre former for dokumentation på området, herunder f.eks.
information udsendt af FATF, brancheorganisationer m.v.
Det er – som mange af bestemmelserne
i hvidvaskloven – strafbart, hvis kravene
ikke overholdes. Et eksempel på et strafbart forhold nævnes, hvis der ikke er
foretaget en vurdering af alle virksomhedens produkter.
Flere krav til interne retningslinjer
Kravene er blevet udvidet fra ”tilstrækkelige skriftlige interne regler” til ”tilstrækkelige skriftlige interne politikker,
procedurer og kontroller”. Herudover
fremgår at ”Interne politikker, kon-

troller og procedurer skal udarbejdes
med udgangspunkt i risikovurderingen
nævnt ovenfor under hensyntagen til
virksomhedens størrelse”.
Kravet om en ”politik” indebærer,
at virksomheden eller personen skal
fastsætte de overordnede strategiske mål
i relation til forebyggelse af hvidvask og
finansiering af terrorisme med udgangspunkt i risikovurderingen.
Det fremgår, at politikker, procedurer
og kontroller skal afspejle risikovurderingen nævnt ovenfor.Ved ændring
af virksomhedens eller personens
risikovurdering skal det overvejes, om
der skal ske ændringer af politikker,
procedurer og kontroller med henblik
på at sikre, at kravene i hvidvaskloven
overholdes.
Selve indholdet af de interne retningslinjer er herudover uændret bortset fra,
at der skal være screeningsprocedurer,
der sikrer høje standarder ved ansættelse
af personale. Det er næppe noget nyt i
forhold til ansættelser i revisionsvirksomheder.
Whistleblowerordning for overtrædelse af hvidvasklovgivningen
Det foreslås, at revisionsvirksomheder
og andre omfattet af hvidvaskloven skal

Whistleblowerordningen for
revisionsvirksomheder
Ordning i regi af Erhvervstyrelsen
Fra 17. juni 2016 kan revisorer, ansatte i revisionsvirksomheder og andre,
der har informationer om mulig
overtrædelse af revisorlovgivningen
henvende sig til Erhvervsstyrelsen via
en særlig og anonym tjeneste, hvis de
har viden om potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen.

Ordning i regi af
revisionsvirksomheder
Fra 1. januar 2017 skal revisionsvirksomheder som et led i deres kvalitetsstyringssystem have en ordning,
hvor deres ansatte, via en særlig kanal,
anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser
af revisorlovgivningen. Ordningen
gælder parallelt med styrelsens ordning, så der på en måde vil være to
whistleblowerordning pr. 1. januar.
Se også ISQC1, som indeholder krav
om en tilsvarende ordning.

Identifikation og vurdering af risikoen for, at
revisionsvirksomheden kan blive misbrugt til
hvidvask eller finansiering af terrorisme.
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have en ordning, hvor deres ansatte ”via
en særlig, uafhængig og selvstændig
kanal” kan indberette overtrædelser eller
potentielle overtrædelser af hvidvaskloven, der er begået af virksomheden,
herunder af ansatte eller medlemmer af
bestyrelsen i virksomheden. Underretningen kan ske til den hvidvaskansvarlige, men ordningen indeholder også
muligheder for outsourcing.
Det foreslås, at ordningen alene skal
indføres, hvis virksomheden beskæftiger
flere end fem personer.Virksomheder
med fem eller færre ansatte, skal etablere en whistleblowerordning senest tre
måneder efter ansættelse af en sjette
person.
Selvom det ikke fremgår af lovbemærkningerne, må det formodes, at ordningen
umiddelbart medfører en udvidelse af
den eksisterende whistleblowerordning,
som i forvejen gælder for revisionsvirksomheder.
Skatteunddragelse som en underliggende forbrydelse til hvidvask
Det fremgår nu direkte, at skatteunddragelse kan være en underliggende
kriminalitet til hvidvask.
Herved skabes der ifølge lovbemærkningerne klarhed over, at midler
opnået ved strafbar skatteunddragelse er
omfattet af hvidvaskdefinitionen. Det
indebærer, at undersøgelses- og dokumentations- og underretningspligten
også omfatter tilfælde, der har relation
til skatteunddragelse. Dette gælder
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uanset, at udbyttet i disse tilfælde ofte
ikke kan udskilles fra den pågældendes
øvrige formue.
Enkelte smålempelser vedrørende
kundelegitimation
Det foreslås, at det skal være muligt at
foretage dele af kundekendskabsproceduren på et senere tidspunkt end
ved indgåelse af kundeforholdet. Dette
gælder i tilfælde med begrænset risiko
og hvis det samtidig er nødvendigt
for ikke at afbryde den normale måde
opgaven løses. Hvis det ikke er muligt
at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer efterfølgende,
skal kundeforholdet afvikles.
Desuden fremgår det af lovforslaget,
at det ikke automatisk skal medføre øget risiko for hvidvask, hvis en
kunde ikke har været fysisk til stede
for at legitimere sig. Hvorvidt der i det
konkrete tilfælde har været øget risiko
for hvidvask, vil bero på en konkret
risikovurdering.
Endelig kan det nævnes, at det fremover ikke er et krav, at der i forbindelse
med legitimation skal indhentes adresse på kunden. Dette begrundes med,
at adresseoplysninger ”ikke på samme
måde som tidligere er en naturlig del
af de oplysninger, som en virksomhed
eller person har behov for at have om
kunden. En videreførelse af kravet om

adresse i et mere og mere digitaliseret
samfund, kan derfor pålægge erhvervslivet byrder”. Det er dog vanskeligt at
forestille sig, at for eksempel revisorer
ikke også registrerer kundens adresse
fremover men af andre årsager.
Hvad så nu?
Lovudkastet er som nævnt i høring, og
vil blive fremsat i oktober i Folketinget.
I denne proces vil der formentlig ske
ændringer, men næppe på det overordnede plan, da forslaget som nævnt er en
implementering af et bagvedliggende
EU-direktiv, som ikke giver de store
valgmuligheder bortset fra, at de enkelte
lande godt må indføre yderligere stramninger. Det kan i lyset af den fokus, der
er på hvidvask ikke udelukkes, at det sker.
Samtidig har regeringen bebudet særlige
stramninger overfor bankerne, som forventes også at blive en del af lovforslaget.
FDR vil senere komme med en orientering om de endelige regler.

Sorte penge er blevet
en nationalsport
Billed-id og firmahåndbog er i fokus, når Erhvervsstyrelsen rykker ud for at tjekke revisorernes kontroller omkring hvidvaskloven.
Artiklen er skrevet af kommunikationsrådgiver Michael Eisenberg, Intercom

Når Erhvervsstyrelsen rykker ud, får
man cirka tre ugers varsel til at forberede sig på besøget. Både Morten Andersen og Buller Tex Flemming Olsen
udnyttede tiden til at tjekke op på, hvad
de ville blive udspurgt om.
”Jeg vidste, at formålet var at undersøge
virksomhedens overholdelse af hvidvasklovens
regler. Under besøget ville man stikprøvevis
udtage et antal kundesager,” siger Morten
Andersen.
Der var også materiale, der skulle indsendes forinden.
”Jeg sendte min klientliste. Jeg har to virksomheder og sendte for begge. Jeg sendte også min
firmahåndbog. Den beskriver, hvordan jeg skal
forholde mig i forskellige revisionsopgaver,”
fortæller Buller Tex Flemming Olsen.

Morten Andersen oplevede kontrolbesøget som behageligt:
”To medarbejdere kom, de fik en plads og
kaffe, og de bad om legitimation på, hvem
jeg var. Så jeg hentede mit pas og viste dem
det, og de viste mig deres id. Hovedparten af
mine kunder er enkeltmandsvirksomheder,
mens Erhvervsstyrelsens verden handler om
selskaber, ikke om enkeltmandsvirksomheder,” mener han.
Buller Tex Flemming Olsen havde en
lidt anden oplevelse:
”Jeg smilede lidt bagefter, for det mindede
lidt om ”good cop, bad cop.” Den ene kontrollant var flink, den anden var hård. Ellers
gik det okay, jeg fortalte, hvordan jeg gjorde,
noget var de enige i, andet ikke. Med hensyn
til identifikation af kunder mente jeg, at det

var nok at have adgang til deres skattemappe
på skat.dk, men selv gamle kunder skal man
have billed-id på. Det var de strenge med,”
fortæller han.
Buller Tex Flemming Olsen fik sin firmahåndbog godkendt, men en kollega,
som havde lånt den og nærmest skrevet
den af, fik ikke sin godkendt ved et
andet kontrolbesøg, så reglerne fortolkes
efter Buller Tex Flemming Olsens mening ikke ens blandt kontrollanterne.
Kontrollanterne havde forskellige ønsker til det materiale, de ville se.
”De kiggede ikke i regnskabstal, mere om
jeg havde formaliteterne i orden. De fik også
min firmahåndbog. De havde særligt fokus
på legitimation og tjekkede vore interne
regler for hvidvasktjek. Lovens krav blev
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Buller Tex Flemming Olsen, revisionsfirmaet Buller Tex Flemming Olsen
gennemgået, og de var så venlige at sige, at
jeg udviste omfattende kendskab hertil, og de
mente også, at reglerne nok blev efterlevet i
praksis,” smiler Morten Andersen.

SKAT også. Sorte penge er blevet en nationalsport,” vurderer Morten Andersen.
Begge revisorer fik kritik, fordi de ikke
havde billed-id på samtlige kunder.

”En af Nordens største banker har fået
kritik for ikke at følge reglerne. Måske er det
lettere for Erhvervsstyrelsen at overskue et
lille firma som mit,” siger han.

”De udvalgte nogle klienter, vi kiggede på
det, og de så nogle transaktioner i et firma,
hvor vi fandt de papirer, de ønskede. De var
ude efter én bestemt kunde,” vurderer Buller Tex Flemming Olsen og tilføjer:

”Jeg har kunder helt fra 1986, så det er
svært at komme 25 år efter og bede om underskrift på, at man kender hinanden. Men
kontrollanterne ville se aftalegrundlaget og
virksomhedsbeskrivelsen. De havde særligt
fokus på legitimation. De går tilbage, til før
loven blev indført, også for kunder, der er
stoppet,” oplyser Morten Andersen.

Begge de to revisorer anstrenger sig en
del for at sikre, at de overholder Hvidvaskloven.

”Det lugtede lidt, for den pågældende kunde
har været i søgelyset hos SKAT og Erhvervsstyrelsen og haft 15 skattesager og vundet
dem alle sammen. Så ham havde de særlig
opmærksomhed på. Det var lidt påfaldende.”
Sort arbejde er et issue for kontrollanterne.
”De spurgte, om jeg blev nervøs, hvis kundens privatforbrug steg, men jeg svarede, at jeg
blev mere nervøs, hvis det faldt, for så havde
kunden måske penge et andet sted fra. Hvis
jeg kan se, kunden laver sorte penge, så kan

”I dag kommer alle nye kunder til samtale,
og vi får lavet billed-id for hver ny kunde.
Under samtalen vurderer jeg også, om vi kan
fungere sammen, og er det ikke tilfældet, så
må kunden gå et andet sted hen,” forklarer
Buller Tex Flemming Olsen.
Morten Andersen oplevede som helhed,
at kontrollanterne fra Erhvervsstyrelsen
bare ville se, om der var styr på reglerne,
og at man havde ting på papir.

”Jeg bruger min sunde fornuft. Man kan
mærke på et menneske, hvad han er for en
type. Jeg skal ikke have kunder for enhver
pris.Visse brancher rører jeg ikke ved. F.eks.
har jeg ingen branchekendskab til restaturationer og pizzariaer, jeg holder mig mest til
håndværkere og småindustri,” siger Morten
Andersen.
”Falder vi over noget alvorligt, og kan eller vil
klienten ikke svare, så er det indberetning til
SØIK, og så må vi sige farvel til klienten,”
fortæller Buller Tex Flemming Olsen.

Hvidvaskloven
I juli 2013 blev hvidvaskloven strammet op. Således må erhvervsdrivende
ikke modtage kontant betaling på
mere end 50.000 kr. for varer eller
tjenesteydelser. Revisorer er forpligtede til at kræve og opbevare legitimation af deres kunder og underrette
myndighederne, hvis de har mistanke
om forsøg på hvidvask. Den slags

skal naturligvis kontrolleres, og det
står Erhvervsstyrelsen for. Tidsskriftet
Danske Revisorer har talt med to
revisorer, der for nylig er blevet kontrolleret. De to er registreret revisor
Morten Andersen, MA Revision i
Odense og registreret revisor Buller
Tex Flemming Olsen, der driver revisionsfirma af samme navn i Ringsted.

Morten Andersen, MA Revision
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Visse rutiner har de begge ændret:
”Jeg er mere opmærksom. Får jeg en ny
kunde i dag, tænker jeg tingene igennem.
Kundens problemer skal ikke være mine,”
siger Morten Andersen.
”Jeg har måttet ændre rutiner og har nu billed-id på privatkunder. Og jeg har strammet
op på enhver form for opbevaring af materiale,” siger Buller Tex Flemming Olsen.
Begge de to revisorer fik nye erkendelser i forbindelse med kontrolbesøget.
”Kontrollanterne fra Erhvervsstyrelsen sagde,
at ingen skulle vide sig sikker. De var på vej
raden rundt. Jeg fik dog en pæn udtalelse, så
hvis resten af vores branche har arbejdspapirerne i orden, har vi ikke noget at frygte,”
vurderer Morten Andersen.
”Jeg blev overrasket over kravet om billed-id

på privatkunder. Og så har jeg lige indberettet en klient til SØIK og afsluttet samarbejdet med vedkommende, fordi han ikke ville
give mig nogle gode forklaringer på tre-fire
fakturaer, og jeg havde endda advaret ham
om, at jeg ville indberette ham til SØIK.
Selve indberetningen var meget besværlig.
SØIK har en indberetningsside, og man kan
kun komme ind på den, hvis man er registret
hos SØIK og har adgangskode. Jeg fik
kvittering for indberetningen, men har intet
hørt siden,” oplyser Buller Tex Flemming
Olsen.

Morten Andersen ser på hvidvask som
en professionelt organiseret international kriminalitet:
”Dem, der foretager systematisk hvidvask,
er et skridt foran. Det er store systemer, der
kører over landegrænserne, hvis der virkelig
er penge i det” siger Morten Andersen.
Buller Tex Flemming Olsen fokuserer
på den såkaldt almindelige danskers
sorte økonomiske transaktioner:
”Man får aldrig has på den sorte økonomi.
Den florerer i vid udstrækning. Mange føler,
at selv om de har betalt skat og moms, så
får de ikke det retur, de har krav på, når de
en dag selv mangler hjælp. Så tænker man i
alternative baner. Det er et kæmpe problem.
Man må få de offentlige serviceorganer til at
fungere mere pålideligt,” slutter Buller Tex
Flemming Olsen.

Hverken Morten Andersen eller Buller
Tex Flemming Olsen har den ringeste
tro på, at loven om hvidvask betyder, at
samfundet er på vej til at få styr på sorte
penge og hvidvask af dem. De ser begge
en undergrundsøkonomi, der ikke lige
er til at få has på i Danmark. Men de ser
problemet fra en helt forskellig vinkel.

Hvidvaskloven: Hvilke
fejl laver revisorer?
23 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen i 2015. RevisorJura har
fået adgang til ikke-offentliggjort materiale fra kontrollen og har analyseret det. Hos ca. 75 %
af virksomhederne blev der fundet fejl, som medførte påbud. Med den rette rådgivning kan
mange af disse fejl nemt undgås

Der er i de seneste år sat fokus på
overholdelse af hvidvaskloven herunder reglerne om terrorfinansiering.
Erhvervsstyrelsen har derfor strammet
op på tilsynet med dette regelsæt. Det
fremgår af ”Årsberetningen 2015; Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn med
erhvervsregulering”, som blev offentliggjort den 6. juni 2016.
I 2015 kontrollerede Erhvervsstyrelsen 150 ikke-finansielle virksomheder,
herunder 31 revisionsvirksomheder. Af
de 31 virksomheder var 23 godkendte
revisionsvirksomheder.

Kilde: Årsberetningen 2015; Erhvervsstyrelsens kontrol
og tilsyn med erhvervsregulering

Artiklen er skrevet af cand.jur. Jakob D. Bernhoft, indehaver af RevisorJura ApS
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De kontrollerede godkendte
revisionsvirksomheder var
lige fra helt små enkeltmandsvirksomheder til meget
store revisionsvirksomheder.
Kontrollen har været risikobaseret og blandt andet
taget udgangspunkt i de data
om revisors kunder, som er
registreret i Det Centrale
Virksomhedsregister (se side
27).
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Resultatet af RevisorJuras analyse
6 af de 23 kontrollerede revisionsvirksomheder slap igennem uden påbud,
mens de øvrige 17 revisionsvirksomheder tilsammen fik 37 påbud svarende til
lidt mere end 2 påbud i gennemsnit:
Antal påbud pr. virksomhed
7

Herudover er der fundet eksempler på
manglende dokumentation på opmærksomhed og eventuel afkræftelse af
mistanke om hvidvask. For at kunne dokumentere, at disse regler er overholdt,
er det afgørende, at der findes skriftlig
dokumentation på de enkelte sager.

Antal virksomheder
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De samlede resultater af kontrollen:

2

Antal påbud vedr. statsautoriserede
og registrerede revisorer i 2015
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Antal påbud
1

De hyppigste fejl, som
Erhvervsstyrelsen har fundet:
1) Ud af de 17 virksomheder, som
fik påbud, manglede de 16 af dem
interne skriftlige retningslinjer.
	Retningslinjerne skal omhandle
følgende:
a.	hvordan revisionsvirksomheden
foretager kundelegitimation,
b.	hvorledes indberetning til SØIK
sker i tilfælde af mistanke om
hvidvask eller terrorfinansiering,
c. opbevaring af registreringer,
d. intern kontrol,
e. risikovurdering,
f. risikostyring,
g.	ledelseskontrol og kommunikation
samt
h.	uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejdere
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3
2

2) På andenpladsen over fejl er overtrædelse af ”Know Your Customer”
reglerne. Det betyder, at Erhvervsstyrelsen har vurderet, at revisor ikke har
haft den fornødne legitimation af sine
kunder, herunder at virksomhedernes
reelle ejere ikke er legitimeret.
3) D
 esuden er der i kontrollen fundet
eksempler på, at legitimationen først
har været på plads efter revisor er
påbegyndt arbejdet.

16

11

4

§6

§7

§ 12

§ 13

§ 25

§ 31

Hvordan undgås fejl?
De 3 hyppigste fejl er relativt nemme at undgå. Sørg for at udarbejde de
skriftlige interne retningslinjer og - ikke
mindst - følg dem i hverdagen.
De interne retningslinjer er enkle at
udarbejde, men husk at de kun bliver
accepteret, hvis de konkret er tilpasset
virksomheden. Hvis der blot er tale
om en ”copy-paste”-løsning, er der
risiko for, at det ikke slipper igennem
en kontrol.
Vedrørende ”Know Your Customer”-reglerne så kan det være bøvlet i en travl
hverdag at indhente oplysningerne og
ikke mindst at indhente dem før opgaven
påbegyndes. Der er bare ingen vej uden
om, hvis hvidvaskreglerne skal overholdes.
Overholdelse af kravene om ”opmærksomhed” og ”indberetning” er mere
kompliceret. Hvornår bør der foreligge
en mistanke? Hvornår er en mistanke
afkræftet? Hvornår vedrører mistanken lovovertrædelser, som giver over
1 års fængsel? Og husk;
det er helt afgørende,
at der findes skriftligt
materiale på sagen, som
kan bekræfte, hvilke
overvejelser revisor har
gjort sig.

Erhvervsstyrelsens udvælgelse
af virksomheder til kontrol

I denne forbindelse kan
også nævnes en vigtig
undtagelse til indberetning: Revisor er undtaget pligten til at foretage
indberetning, når revisor
repræsenterer en kunde i
Landsskatteretten.

Fra ”Årsberetningen 2015 - Erhvervsstyrelsens kontrol og
tilsyn med erhvervsregulering”:
Kontrol- og tilsynsindsatsen på
hvidvaskområdet er risikobaseret.
Risikovurderingen er baseret på flere
elementer, herunder især Den nationale risikovurdering for 2015, dels
styrelsens egne erfaringer, hvor der
især gennem kontrolbesøg er opnået
betydelig viden.
Indsatsen tilrettelægges således, at der
er fokus på de områder, hvor der vurderes at være størst risiko. I forbindelse med den konkrete udvælgelse af
virksomheder på de enkelte områder
bliver der lagt vægt på information
fra såvel eksterne som interne parter
(SKAT, Politi og styrelsens øvrige
fagområder) samt oplysninger fra
styrelsens it-systemer og erfaringerne
fra tidligere kontrolbesøg.

Endvidere bliver der taget sager op,
når der konkret er anledning til det,
eksempelvis på baggrund af modtagne informationer/tip fra andre myndigheder, andre enheder i styrelsen
eller øvrige parter.
Endelig vil der blive stikprøvevise
kontroller, ligesom det bliver prioriteret at genbesøge virksomheder,
hvor der på baggrund af tidligere
kontrolbesøg vurderes at være behov
for opfølgning. I forhold til godkendte
revisorer og revisionsvirksomheder er
kontrollen integreret i det almindelige
tilsyn og kontrol hermed.
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Virksomhedsordningen
- Ny guide mindsker risikoen for fejl

Reglerne i virksomhedsordningen er meget komplicerede. Derfor opfordres erhvervsdrivende
på SKATs hjemmeside til at lade en revisor tage sig af dette.
Som revisor er det vigtigt at kunne levere et fejlfrit resultat, og det kan kræve tid at holde sig
ajour med alle regler og afgørelser omkring virksomhedsordningen.
Derfor har Karnov Group lanceret Virksomhedsordningen, som er et modul i SkatteGuiden,
der guider dig igennem arbejdet fra A-Z ifølge gældende lovgivning – og leverer færdige
beregninger og dokumenter til indlevering til SKAT og klienten.

Nyt modul i
SkatteGuiden

Læs mere og se eksempler på
slutdokumenter på www.karnovguides.dk

Få en personlig gennemgang af SkatteGuiden ved
kunderådgiver Mark Christensen. Ring blot på tlf. 31 58 16 97.

SkatteGuiden for Virksomhedsordningen Danske Revisorer_185x265 4F.indd 1
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Fremtiden ser lys ud
– for de, der tør tænke nyt
Disruption er et ord, der har gjort sit indtog i mange branchers fagsprog i de seneste par år og nu er turen også kommet til revisions- og regnskabsbranchen. Nye digitale muligheder gør
kunderne mere og mere selvhjulpne og flere manuelle arbejdsprocesser klares automatisk.
Den nye teknologi byder også på gyldne muligheder for at udvikle både sin egen forretning
som rådgiver. Det bliver især en konkurrencefordel for de, der tør gentænke deres forretningsmodel
Artiklen er skrevet af Mads Rebsdorf, direktør, Visma Software & e-conomic A/S

Ifølge Harvard-professoren Clayton Christensen, ophavsmanden til begrebet ”disruption”, defineres dette som et faseskift,
hvor en teknologisk udvikling der starter
i det små, ender med at redefinere en hel
branches måde at drive forretning på.
Ifølge Mads Rebsdorf, direktør i e-conomic international A/S, står revisionsbranchen overfor et sådant faseskift.
e-conomic har med 100.000 kunder
et unikt indblik i udviklingen både hos
de virksomheder, der anvender programmet og hvordan deres revisorer og
bogholdere arbejder.

De seneste år er den traditionelle
måde at drive revisionsvirksomhed
på kommet under pres. Ændring i
revisionspligten for mindre virksomheder ændrer markedsvilkårene og
konkurrence fra beslægtede brancher
øges. Kunderne har stort fokus på pris
og det presser indtjeningen. At være en
lokal virksomhed er heller ikke længere
tilstrækkeligt, når revisoren i nabobyen
ikke er længere end et museklik væk.
Endelig har teknologien givet kunderne
en række nye løsninger, som gør dem i
stand til at udføre langt flere regnskabsrelaterede opgaver selv.

”Udviklingen går rigtig stærkt lige nu, og
efterhånden er der flere af de traditionelle
regnskabsopgaver, der automatiseres. Om få
år vil størstedelen af de traditionelle manuelle
bogførings- og regnskabsopgaver foregå automatisk,” udtaler Mads Rebsdorf.
Blandt de traditionelt set manuelle opgaver, der står først til at blive digitaliseret
og automatiseret, nævner Mads Rebsdorf
bl.a. faktureringsprocessen, bilagshåndtering og bankafstemning. e-conomic investerer stort i udvikling og opkøb inden
for disse områder, hvor bl.a. e-faktura vil
give højere kvalitet, mindre arbejde og
SEPTEMBER 2016 · DANSKE REVISORER
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”Revisorens styrke ligger i rådgivningen, og den kan kun blive stærkere, hvis teknologien anvendes som medspiller”, mener Mads Rebsdorf,
direktør i e-conomic A/S, som følger både den teknologiske og forretningsmæssige udvikling i revisionsbranchen tæt.

bedre debitorstyring, bilag vil automatisk
blive scannet og intelligent bogført, ligesom at bankafstemning bliver selvlærende
og med minimalt manuelt arbejde.
Rådgivningen er revisorens
trumfkort
Selvom både kunder og teknologi
kan mere og mere, pointerer Mads
Rebsdorf imidlertid, at revisorens rolle
stadig er afgørende i forhold til rådgivning af kunderne. Men for at forblive
konkurrencedygtig, er faseskiftet i
teknologien en oplagt anledning til at
gentænke de traditionelle opgaver på
et revisionskontor.
”Teknologien vil fjerne de fleste manuelle
opgaver, men økonomistyring er stadig vigtigt
for enhver virksomhed. Revisorens styrke
ligger i rådgivningen, og den kan blive endnu
stærkere, hvis teknologien anvendes som
medspiller,” mener Mads Rebsdorf og
uddyber:
”Revisionsbranchen har en mulighed for
at gentænke sin forretningsmodel. Når nu
kunderne kan gøre mere og mere selv – og
computeralgoritmer kan klare det manuelle
arbejde – skal revisoren bruge deres dybe
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indsigt i kundernes forretning og marked
samt kernekompetencerne inden for regnskab
og skat til netop at rådgive.”
Derfor er det afgørende, at revisoren udvikler sine kompetencer som rådgiver og
udvikler sin virksomhed - nøjagtig som
enhver anden virksomhed. For god økonomisk og strategisk rådgivning kan ikke
erstattes - ligegyldigt hvor avancerede
computeralgoritmer, der er til rådighed.
Fra opgaveløsning til
løsningsudbyder
I forlængelse af dette nævner Mads
Rebsdorf, at et vigtigt skridt imod en
fremtidssikret forretningsmodel, er at
tage teknologien til sig. Revisorer og
bogholdere skal være fortrolige med
den teknologi, som kunderne allerede
anvender – og bruge den som et aktivt
redskab i deres rådgivning.
Men det kræver også, at revisoren begynder at tænke anderledes om sig selv.
Fremtidens revisor er nemlig ikke blot
én, der løser opgaver for kunden – men
én, der udbyder løsninger.
”Jeg ser et stort potentiale i, at revisor er

den som skaber løsninger for kunden – ikke
mindst med udgangspunkt i den teknologi, de har til rådighed. Med e-conomic har
du for eksempel 150 forskellige apps til
rådighed, som gør det muligt at sammensætte skræddersyede løsninger både til hele
brancher og den enkelte kunde,” siger Mads
Rebsdorf og tilføjer:
”Hvis revisoren kan være både ekspert i
regnskab og økonomi OG ekspert i anvendelsen af forretningsløsninger, har denne et
meget stærkt produkt at tilbyde kunderne.
Eksempelvis vil en onlinehandelsvirksomhed, udover sammenhængende regnskabsprogram og webshop, også have brug for
rådgivning om budgettering, lagerstyring og
international handel.”
Selvhjulpne kunder giver mere tid
til rådgivning
Revisionsvirksomheder, der tager
teknologien til sig, vil drage fordel af, at
mange af deres manuelle opgaver med
for eksempel bogføringer og afstemninger kan automatiseres. Det øger deres
produktivitet, når der bruges færre
mandetimer per opgave. Og det frigør
tid, som kan anvendes på de opgaver,
der ikke kan klares automatisk – herun-

der kundepleje og rådgivning om såvel
strategisk som operationel forretningsoptimering.
Øget samarbejde og delte arbejdsgange
med kunderne er en af de tendenser,
som Mads Rebsdorf ser som en del af
fremtiden i revisionsbranchen, hvor
mange kunder ønsker selv at udføre
opgaver, som er tæt på deres forretning,
som eksempelvis tilbudsgivning eller
fakturering. Og kan man tilmed samarbejde i samme system eller på mobiltelefonen, er der mange arbejdsgange, der
bliver både hurtigere og smidigere – til
begge parters fordel.
”Den tid, hvor kunden afleverer en
skotøjsæske med kvitteringer er snart forbi.
Kunden kan i dag scanne sine bilag og kvitteringer direkte på telefonen, eller sende en
faktura i samme øjeblik, en opgave er udført.
Arbejder han sammen med revisor i samme
system, har man overblik over ind- og udbetalinger med det samme. For revisoren giver
det en helt unik indsigt i kundens forretning,” pointerer Mads Rebsdorf.

Mere data giver bedre rådgivning
Rådgivningskompetencer bliver altså
den vigtigste vare, fremtidens revisionsvirksomhed har på hylderne. Og ifølge
Mads Rebsdorf bliver mulighederne for
at tilbyde rådgivning, der både skaber
værdi og forretningsoptimering, kun
styrket af den digitale udvikling.
”Der ligger så meget data i skyen, som man
kan anvende til at yde endnu bedre rådgivning. Du kan trække relevante og meget
detaljerede rapporter og analyser, som giver
indsigt i alle hjørner og kroge af kundens
forretning. Og på sigt bliver det også muligt
at benytte anonyme data på tværs af virksomheder, som virkelig kan styrke konkurrenceevnen hos den enkelte,” understreger
Mads Rebsdorf.
Direktøren ser et helt unikt potentiale
i at anvende data i rådgivningen. For
selvom kunden selv kan få nøjagtig
samme overblik over alt fra cashflow
og likviditet til debitorer og omsætning, har de slet ikke samme forudsætninger for at tolke disse tal, som en
revisor har.

”Mit råd til de, der er bekymrede for at blive
overhalede af teknologien, er, at de skal gribe
de muligheder, teknologien giver for både at
udvikle deres egen og kundernes forretning.
Og så bør de fokusere deres energi på de
kompetencer, som kan hjælpe kunderne til en
mere lønsom forretning,” lyder det afslutningsvis fra e-conomics direktør.
Om e-conomic:
e-conomic blev etableret i Danmark
i 2001 og har i dag flere end 100.000
kunder i Danmark, Sverige og Norge.
e-conomic beskæftiger 200 ansatte på
hovedkontoret i København og omsatte i 2015 for knap 200 millioner kr.
e-conomic er ejet af Visma-koncernen,
der på nordisk plan beskæftiger flere
end 7.500 ansatte og i 2015 omsatte
for godt 8,338 mia. NOK. I Danmark
har Visma flere end 650medarbejdere
fordelt på kontorer i Herlev, Kolding,
Lyngby, Odense,Vejle og Aarhus.

Med 100.000 danske virksomhedskunder og 150 tilknyttede applikationer, giver e-conomic revisorerne muligheder for at skabe nye løsninger, der kan skræddersys til den enkelte kunde. Og så opsamler programmet en mængde data, som kan anvendes som basis for en endnu
stærkere rådgivning.
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Vil du styrke din forretning?
60% af revisorer og eksterne bogholdere mener,
at de kan styrke deres forretning gennem mere effektive processer.
85% af vores Lønpartnere mener, at vi gør det nemt og enkelt
at arbejde professionelt med løn- og personaleadministration.

DataLøn

Personalejuridisk
rådgivning

Hos os er du i trygge hænder
Som Lønpartner hos os, kan du nemt og enkelt håndtere dine
kunders løn i DataLøn, der er Danmarks mest anvendte
lønsystem. Vi hjælper dig – og dine kunder godt i gang.
Og får du brug for hjælp, kan du ringe til vores VIP hotline
– så du kan komme videre med det samme.
72% af vores Lønpartnere får jævnligt spørgsmål om
ansættelse, ferie, barsel, sygdom og opsigelse fra deres
kunder. Du får straks svar fra vores personalejurister eller
online med PersonaleGuide.
Læs om dine – og dine kunders fordele på:

10037

bluegarden.dk/fdr

Lønpartner
koncept

– eller ring til os på 72 27 91 11 og få en snak om
dine muligheder.
Bluegarden gi’r muligheder.
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