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Forord
Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det
enkelt og attraktivt at drive virksomhed i
Danmark.
I vores arbejde med reguleringen af erhvervslivets rettigheder og pligter indebærer det, at vi arbejder for at gøre den
erhvervsrettede regulering enkel at efterleve. At vi yder en effektiv og professionel
service til virksomhederne. At vi vejleder og
hjælper dem, som har brug for det. Og at vi skaber gennemsigtighed samt forebygger
og stopper svindel.
I vores erhvervsrettede kontrol- og tilsynsindsats ønsker vi at gøre det nemt for virksomhederne at indberette og efterleve deres pligter. Vi arbejder for at gøre de digitale
indberetningsløsninger enklere og mere brugervenlige at anvende, og vi benytter os
af ny teknologi, herunder machine learning, til at forebygge fejl i registreringerne af fx
årsrapporter.
Nogle virksomheder har brug for hjælp til at overholde deres pligter over for det offentlige. Dem tilstræber vi at yde en god og handlingsorienteret vejledning for at lette deres
arbejde. Både i vores Kundecenter, i vores vejlednings- og tilsynsindsats og i den løbende
dialog med virksomheder og erhvervsorganisationer.
Nogle udnytter virksomheder til at svindle. Det går både ud over staten – og dermed
skatteborgerne – og andre virksomheder. Vi forebygger svindel ved at skabe gennemsigtighed om bl.a. ejerstrukturer og selskabs- og regnskabsindberetninger. Og vi arbejder
på at stoppe dem, der ikke ønsker at overholde lovgivningen. Det gør vi i samarbejde
med andre myndigheder, bl.a. Skatteforvaltningen og politiet.
Erhvervsstyrelsen er blevet tildelt flere midler på de seneste års finanslove til en øget
kontrol- og tilsynsindsats. Dels midler til ny teknologi der kan give bedre mulighed for
at identificere dem, der forsøger at registrere virksomhed og udformer årsregnskaber
med svindel for øje. Dels midler til at gennemføre flere selskabs- og regnskabskontroller.
Det afspejler sig allerede i denne årsberetning, hvor kontroltrykket er markant forøget i
forhold til tidligere år, og det vil også komme til udtryk i de kommende års indsats.
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Vi tilstræber at målrette vores indsats mod brodne kar på en måde, så det ikke går ud
over de mange virksomheder, der hver dag arbejder for at skabe den vækst og velstand,
vi alle nyder godt af. Men der er naturligvis altid rum for forbedring. Vi hører gerne fra
dig, hvis du har ros eller ris, fx til vores indberetningsløsninger. Kontakt Tine Meyer (mail:
erst@erst.dk).
Årsberetningen for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2018 giver et overblik over styrelsens erhvervsrettede kontrol og de fokusområder, vi har været særligt optaget af i 2018. Desuden giver vi et indblik i de fokusområder, som vil præge kontrol- og
tilsynsindsatsen i 2019.

God læselyst,

Katrine Winding
Direktør, Erhvervsstyrelsen
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1

Erhvervsstyrelsen
som kontrol- og
tilsynsmyndighed

I partnerskab med andre gør Erhvervsstyrelsen det enkelt og
attraktivt at drive virksomhed i hele Danmark.
Med denne mission arbejder Erhvervsstyrelsen for at skabe de bedste rammer for virksomhederne. Erhvervsstyrelsen har en bred opgaveportefølje, der bl.a. dækker et bredt
spektrum af den erhvervsrelaterede lovgivning i Danmark, og i den forbindelse har
styrelsen også til opgave at sikre overholdelsen igennem kontrol og tilsyn.
Erhvervsstyrelsen ønsker at være en effektiv og troværdig kontrol- og tilsynsmyndighed,
der medvirker til at skabe de bedste rammer for, at den erhvervsrettede regulering efterleves, og bidrage til at der er tillid til dansk erhvervsliv. Målet er at gøre det nemt for
regelrette virksomheder at overholde deres pligter og svært for andre at svindle.
Det indebærer, at Erhvervsstyrelsen:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Arbejder for at gøre indberetningsløsningerne nemme og intuitive at anvende.
Yder vejledning og hjælper virksomhederne med at efterleve reglerne.
Understøtter, at indholdet, virksomhederne indberetter, er korrekt.
Reagerer, når regler ikke efterleves gennem en risikobaseret indsats målrettet de
væsentligste sager.
Anvender ny teknologi til at forebygge fejl i indberetningerne og til at afdække
svigsmønstre.
Samarbejder på tværs af egne kontrolområder og i tæt samspil med andre tilsynsmyndigheder, navnlig Skatteforvaltningen og politiet – både i forhold til
risikobilleder og konkrete tilsynssager.

Formålet med Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats er således for det første, at
den generelle erhvervsrettede regulering efterleves, så virksomhederne oplever fair og
lige konkurrencevilkår. For det andet er det formålet, at de oplysninger, der udstilles i
CVR og virksomhedernes årsregnskaber, er retvisende, så myndigheder og virksomheder
kan handle i tillid til, at data er korrekt.
Størstedelen af de virksomheder og personer, som Erhvervsstyrelsen fører erhvervsrettet
kontrol og tilsyn med, er karakteriseret ved, at de overholder reglerne, at de anvender
styrelsens digitale løsninger, og at de retter ind ved anvisning herom. Den kontrol, som
disse virksomheder og personer vil opleve, vil primært være verificering af de data, som
de indtaster i forbindelse med virksomhedsregistreringen og ved indberetning af årsrapporten gennem digitale modtagekontroller.
Derudover er der virksomheder og personer, som normalt overholder eller ønsker at
overholde reglerne, men som ind i mellem ikke formår det. De skal have den nødvendige
hjælp og vejledning til fremadrettet at klare det selv. Hertil kommer virksomheder og
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personer, der lejlighedsvis begår mindre forseelser, men som vurderes at kunne påvirkes
til regelefterlevelse. Virksomheder og personer i denne kategori vil også være omfattet
af de digitale modtagekontroller, men vil derudover kunne opleve at blive udtaget til en
efterfølgende manuel kontrol.
Endelig er der de virksomheder og personer, som udviser manglende vilje til at overholde
reglerne, herunder virksomheder som anvendes til snyd og svindel. Disse virksomheder
og personer er på samme måde omfattet af de digitale modtagekontroller og vil derudover opleve et yderligere kontrolpres i forhold til efterfølgende manuel kontrol. Udtagning til efterfølgende kontrol af disse virksomheder bygger på estimater og opgørelser,
hvor adfærden er anset for at være grovere, mere omfattende og mere bevidst end i de
øvrige kategorier af virksomheder og personer, styrelsen fører kontrol og tilsyn med.
De senere år har desværre budt på en række sager, hvor virksomheder og personer har
været brugt eller misbrugt til økonomisk kriminalitet. Bagmændene benytter sig bl.a. af
stråmænd, hvor der ofte er tale om udnyttelse af svage personer, som indsættes som
ledelsesmedlemmer i virksomheder. Den økonomiske kriminalitet er ofte rettet mod staten, som kan lide tab fx som følge af skatte- og momsunddragelse. Kriminaliteten er
også rettet mod private virksomheder, som kan lide tab fx som følge af, at de yder kredit
eller investerer på baggrund af forkerte oplysninger.
For Erhvervsstyrelsen betyder det, at kontrol- og tilsynsindsatsen skal forstærkes. Det
indebærer flere ting:
For det første kræver det flere ressourcer. Styrelsen har til det formål fået tildelt flere ressourcer til regnskabs- og selskabskontrollen.
For det andet kræver det et mere effektivt overblik over mulige svigsmønstre. Øget digitalisering ved selskabsregistrering og indberetning af årsrapporter samt understøttelse
af kontrol- og tilsynsindsats via etablering af nye it-systemer og anvendelse af nye teknologier som fx machine learning og kunstig intelligens er fundamentet for at effektivisere
og målrette kontrol- og tilsynsindsatsen. Denne digitaliseringsproces er påbegyndt og vil
blive forstærket over de kommende år.
For det tredje kræver det tæt samarbejde mellem forskellige kontrolindsatser. Erfaringsudveksling samt viden- og datadeling er af afgørende betydning for kontrol- og tilsynsindsatsen. Både til at tegne risikobilleder, afdække svigsmønstre og i konkrete kontrolsager. På den baggrund har myndighederne forstærket deres samarbejde, og som
noget nyt arbejder Erhvervsstyrelsen med at samkøre data fra Skatteforvaltningen med
henblik på at modvirke moms- og skattesvindel. I det forebyggende arbejde er samarbejdet med erhvervsorganisationerne ligeledes helt centralt, bl.a. i forhold til at informere virksomhederne om reglerne og til at kvalitetssikre og bidrage til de vejledninger,
vi udarbejder.
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Denne årsrapport vedrører den overordnede eller generelle erhvervsregulering i relation
til selskaber og virksomheder og omfatter kontrol og tilsyn på følgende områder:
1.
2.
3.
4.
5.

Selskabskontrol
Regnskabskontrol
Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheden
Hvidvasktilsyn
Tilsyn med erhvervsdrivende fonde

Det betyder, at kontrol og tilsyn efter den specifikke erhvervsregulering ikke er omfattet
af denne beretning. Det drejer sig fx om tilsyn med sommerhusudlejning, konkurrencen
på telemarkedet, e-privacy, CO2-kvoter, strukturfondsmidler, import og eksport af visse
kemikalier m.v. samt eksport af dual use-produkter, der kan anvendes til militære formål.
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2

Fokusområder
i 2018
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Erhvervsstyrelsen har i 2018 iværksat en række nye initiativer
ved siden af de klassiske kontrol- og tilsynsaktiviteter.
Initiativerne er iværksat med baggrund i fire indsatsområder:

▪
▪
▪
▪

Styrket kontrol- og tilsynsindsats.
Forbedret datakvalitet.
Indsats mod organiseret kriminalitet.
Tværgående myndighedssamarbejde.

Styrket kontrol- og tilsynsindsats indebærer flere kontrolsager og udvikling af nye datadrevne kontrolmetoder ved hjælp af machine learning.
Fokus på forbedret datakvalitet betyder, at Erhvervsstyrelsen kontinuerligt arbejder med
kvaliteten af de data, styrelsen modtager, gennem bl.a. styrkede digitale modtagekontroller og bedre opsamling af kontroldata på tværs af styrelsens kontrolområder.
Med en indsats mod organiseret kriminalitet har Erhvervsstyrelsen fokus på en målrettet,
struktureret og tværgående forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk svindel.
I relation til tværgående myndighedssamarbejde vil Erhvervsstyrelsen med etablering af
og deltagelse i samarbejde med bl.a. Skatteforvaltningen medvirke til at bekæmpe svindel med moms og afgifter.
I det følgende beskrives de væsentligste initiativer og aktiviteter for hvert af disse områder.
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2.1

Styrket kontrol- og tilsynsindsats

Som følge af den politiske aftale om styrket kontrol og vejledning fra 2017 har Erhvervsstyrelsen i 2018 haft fokus på at etablere og implementere et helt nyt datadrevet tilsyn
til at styrke kontrol- og tilsynsindsatsen. Det betyder, at styrelsen har fået bedre mulighed for at kontrollere registreringer i registreringsøjeblikket og mulighed for allerede
på dette tidspunkt at afvise en registrering. Samtidig øges træfsikkerheden i relation til
udsøgning af sager til manuel kontrol betydeligt.
Som grundlag for et datadrevet tilsyn har Erhvervsstyrelsen arbejdet både med egne
data og med samstilling af relevante data fra Skatteforvaltningen med hjemmel i lov om
Erhvervsstyrelsens behandling af data (lov nr. 438 af 8. maj 2018). Med denne lov kan
Erhvervsstyrelsen indsamle og behandle oplysninger fra andre offentlige myndigheder
og offentligt tilgængelige kilder samt videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder til brug for deres kontrol- og tilsynsopgaver.
Styrelsen har i 2018 trænet en række datamodeller og idriftsat kontroller, der har medført
en markant stigning i antallet af sager til manuel behandling på følgende områder:

▪
▪
▪

Kontrol med registreringer, både stiftelser og senere ændringer.
Afdækning af ukorrekt adresseregistrering.
Afdækning af mangler ved indberetninger af ledelseserklæringer som kapitaldokumentation i forbindelse med stiftelse og omdannelse af selskaber.

Derudover har Erhvervsstyrelsen haft fokus på selskabers registrering af reelle ejere, hvor
styrelsens indsats har haft til formål at sikre korrekt registrering. Der henvises i øvrigt til
afsnit 4.1.4.
I kontrollen med indberettede årsrapporter har Erhvervsstyrelsen haft fokus på både
den forudgående, automatiske kontrol og den efterfølgende, manuelle kontrol. Det har
udmøntet sig i bl.a. følgende:

▪
▪

Forbedring og videreudvikling af de digitale modtagekontroller med henblik på at
fange fejl og mangler, inden en årsrapport offentliggøres.
I den efterfølgende manuelle kontrol af data i indberettede årsrapporter har
Erhvervsstyrelsen iværksat en styrket indsats over for ulovlige kapitalejerlån og
forbehold i revisionspåtegninger. Det er sket via en opnormering af styrelsens
ressourcer knyttet til de manuelle kontrolopgaver. For en nærmere beskrivelse af
denne indsats henvises til afsnit 4.2.
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Udover fokus på selskabsregistreringer og indberetning af årsregnskaber har Erhvervsstyrelsen haft særligt fokus på virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar samt de
erhvervsdrivende fondes efterlevelse af anbefalingerne for god fondsledelse.
For så vidt angår virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar, har Erhvervsstyrelsen i 2017 iværksat en særlig vejledningsindsats på området, bl.a. bestående af en
compliance-undersøgelse og en lovændring med tydeliggørelse af lovkravene. Formålet
med den gennemførte compliance-undersøgelse har dels været at få et indblik i regelefterlevelsen hos 24 af de største danske virksomheder, som for første gang var omfattet
af de nye regler, og dels at bidrage med gode eksempler til brug for de øvrige store
danske virksomheder, der blev omfattet af reglerne fra regnskabsåret 2018. Resultatet af
compliance-undersøgelsen viser, at de undersøgte virksomheder i høj grad overholder
lovgivningen.
Samme tendens viser sig i forhold til de erhvervsdrivende fondes efterlevelse af anbefalingerne for god fondsledelse. Erhvervsstyrelsen har således i 2018 ført kontrol med,
om samtlige fondes ledelser overholder erhvervsfondslovens krav om god fondsledelse.
Kontrollen er en opfølgning på en tilsvarende kontrol fra 2016/17. En sammenligning
viser, at der er sket en markant forbedring i fondenes efterlevelse. For en nærmere beskrivelse af denne indsats henvises til afsnit 4.5.3.

2.2 Forbedret datakvalitet
Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats har bl.a. til formål at øge kvaliteten af data,
som styrelsen stiller til rådighed for offentligheden og erhvervslivets aktører, herunder
investeringsrådgivere, revisorer og andre, fx medier. Det gælder både CVR-data og regnskabsdata. Et godt datagrundlag er endvidere vigtigt for styrelsens og andre myndigheders kontrol- og tilsynsindsats, jf. afsnit 2.1.
Som led heri har Erhvervsstyrelsen etableret en machine learning-dataplatform. Platformen muliggør bl.a. brugen af en såkaldt knowledge-graph, der kan anvendes til at
udarbejde analyser af netværk omkring danske virksomheder baseret på CVR-data og
dermed gøre det muligt hurtigere at opdage sammenhænge mellem enkeltpersoner,
selskaber, adresser og mulige svigskomplekser.
Fokus har i 2018 først og fremmest været på forbedring af kvaliteten af CVR-data. I takt
med de konkrete erfaringer herfra vil Erhvervsstyrelsen udvide brugen af datadrevne
kontroller både i relation til CVR-data og regnskabsdata.
Erhvervsstyrelsens arbejde med forbedret kvalitet af CVR-data har fx omfattet kontroller
vedrørende adresser på personer (eksempelvis ledelse og ejer) knyttet til virksomhederne og den særlige indsats, der har været i relation til registreringen af reelle ejere. De nye
teknologiske muligheder for fx samstilling af data styrker også kontrollen med CVR-data
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til forbedring af datakvaliteten. Styrelsen har i 2018 med ny teknologi fx kunnet fremsøge
selskaber, der ejer en større andel af deres egen kapital, end lovgivningen tillader. Selskabslovgivningen tillader i den forbindelse, at et selskab ejer egne kapitalandele ned til
kapitalkravet for selskabsformen.
Erhvervsstyrelsen har siden indførelsen af digitale regnskaber i 2012 haft fokus på kvaliteten af regnskabsdata i kraft af både den forudgående, automatiske kontrol i forbindelse med indberetning af årsrapporterne og den efterfølgende, manuelle kontrol. I den
forudgående, automatiske kontrol sker det gennem fokus på styrkede digitale modtagekontroller, der først og fremmest har til formål at korrigere de mest åbenbare fejl, men
i takt med at systemet udvikles, i højere grad vil kunne anvendes til også at finde mere
komplekse fejl.
Erhvervsstyrelsen har derudover arbejdet videre med konceptet for automatisk erhvervsrapportering (AER). Indsatsen har bl.a. været fokuseret på udvikling af en frivillig standardkontoplan med henblik på at binde bogføringen og udarbejdelsen af årsregnskabet
sammen, så det kan foregå mere automatiseret og samtidig foretage en tilpasning af
Erhvervsstyrelsens digitale modtageløsning (Regnskab Basis), så virksomhederne automatisk kan indberette årsrapporter baseret på standardkontoplanen. Det betyder, at
bogføringsdata automatisk kan aggregeres til de rette poster i årsregnskabet og på sigt
i selskabsselvangivelsen. Forbedringerne i Regnskab Basis betyder bl.a., at det bliver muligt at uploade en fil med bogføringsdata baseret på standardkontoplanen, så man undgår manuel indtastning og eventuelle fejlkilder.
Datakvaliteten er endvidere af afgørende betydning for styrelsens egen anvendelse af
data til kontrolformål. Erhvervsstyrelsen har derfor haft fokus på at blive bedre til at opsamle kontroldata på tværs af kontrolområderne og tog i starten af 2018 et nyt it-system
til kontrolsager i brug. Systemet understøtter, at der i løbet af sagsbehandlingen sker
struktureret dataopsamling af kontrol- og tilsynsresultater for henholdsvis regnskabskontrollen, selskabskontrollen og tilsynet med erhvervsdrivende fonde. Det betyder, at
data om sagsbehandlingen registreres mere systematisk, samtidig med at der opnås en
større validitet i data om de udførte kontroller.
Samlet set betyder det, at med større viden og bedre data om personer og virksomheder
vil Erhvervsstyrelsen kunne sætte mere målrettet ind over for brodne kar uden at genere
det store flertal af regelefterlevende virksomheder.
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2.3 Indsats mod organiseret svindel
Erhvervsstyrelsen har sat fokus på et målrettet, struktureret og tværgående samarbejde i
kampen mod organiseret svindel. Erfaringer har vist, at sagerne ofte involverer flere fagområder, fx regnskab, revision, hvidvask og selskab. Erhvervsstyrelsen har derfor nedsat
en intern taskforce, der fokuserer på identifikation af relevante sager og koordinering af
kontrolindsatsen på tværs af fagområder. Samtidig tilgår Erhvervsstyrelsen kontrollen
eller tilsynet over for en given virksomhed eller person ud fra et helhedssyn, der betyder,
at styrelsen foretager en samlet undersøgelse af forhold i et sagskompleks med deraf
følgende bedre mulighed for at afdække fejl – bevidste eller ubevidste.
Erhvervsstyrelsen har haft fokus på hurtigst muligt at fjerne fiktive regnskaber m.v. fra
offentliggørelse og på at oversende selskaber stiftet og anvendt med svindel for øje
til tvangsopløsning ved skifteretten. Derudover foretager Erhvervsstyrelsen eventuel
yderligere selskabsretlig kontrol af personkredsen omkring virksomheden, som i sig selv
kan føre til politianmeldelse. Dette sker i samarbejde med skattemyndigheden. Det er
Erhvervsstyrelsens opgave at give politiet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet (SØIK) det bedst mulige grundlag for at foretage en efterforskning og eventuel retsforfølgelse af sagen.
Ud fra modtagne virksomhedsdata har Erhvervsstyrelsen primært mulighed for at fokusere indsatsen over for organiseret svindel på tidspunktet for oprettelse og stiftelse af
virksomheden, ved efterfølgende indberetning af årsregnskaber og endelig i forbindelse
med eventuelle ændringer i selskabsregistreringen.
Styrelsen har derudover et særligt blik for, at netop perioden mellem indledende stiftelse
og den første regnskabsaflæggelse er særlig kritisk i forhold til de brodne kars muligheder for udøvelse af kriminelle aktiviteter.
Som et konkret eksempel på indsatsen mod organiseret svindel kan fremhæves den
i 2017 gennemførte tvungne grundregistrering af legale og reelle ejere hos virksomhederne. Dette datagrundlag om selskabernes ejerforhold kan benyttes til at udvikle
fokuserede og præcise modeller til dataanalyse, som bl.a. kan intensivere indsatsen over
for fx stråmandsvirksomhed. Det er en indsats, som vil blive yderligere intensiveret i de
kommende år.
Endvidere er der med hvidvaskloven, som blev vedtaget i juni 2017, sket en ændring fra
en regelbaseret tilgang til en risikobaseret tilgang i forhold til rammerne for bekæmpelse
af hvidvask og terrorfinansiering. Det har betydet, at Erhvervsstyrelsen gennem 2018 har
haft mulighed for at fokusere indsatsen på områder med høj risiko, hvorfor indsatsen nu
opleves som mere målrettet og effektiv.
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2.4 Tværgående myndighedssamarbejde
I organiserede og komplekse svigssager, hvor der sker svindel på tværs af myndighedsområder og regelsæt, er der behov for, at myndighederne arbejder tæt sammen for
tidligt at afsløre og begrænse omfanget af svindlen.
Et bredt flertal i Folketinget indgik i forbindelse med finansloven for 2018 ”Aftale om
styrket kontrol og vejledning”, der bl.a. indeholder konkrete tiltag målrettet systematiske
skattesnydere. Målet er, at myndighederne skal samarbejde endnu tættere i den konkrete
kontrol af svindlerne. Aftalen om en styrket skattekontrol indebærer bl.a., at der investeres betydelige ressourcer i ny teknologi, som giver mulighed for at identificere dem, der
forsøger at registrere virksomheder med svindel for øje.
Erhvervsstyrelsen deltager i regi af den styrkede indsats mod organiseret svindel i et
samarbejde med Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsen, Finanstilsynet samt politiet og anklagemyndigheden. Samarbejdet har bl.a. til formål at tegne et fælles risikobillede samt
at planlægge fælles indsatser (efterkontrol) på baggrund heraf. Udarbejdelsen af det nye
fælles risikobillede skal give en bedre udnyttelse af den viden, der ligger hos de enkelte
myndigheder, bedre udsøgninger og risikovurderinger samt bedre dataregistrering for
fremadrettet mere effektivt at kunne bekæmpe organiseret svig med moms og afgifter.
Erhvervsstyrelsen har generelt intensiveret samarbejdet med andre myndigheder. Det
gælder fx sager om unddragelse af skatte- eller afgiftsbetalinger, hvor skattemyndigheden inddrager Erhvervsstyrelsen, og de datasammenstillinger, som styrelsen med hjemmel i nye regler om behandling af data har fået mulighed for at udarbejde bl.a. med
henblik på at få lukket virksomhederne.
Sagerne har vist betydningen af, at myndighederne samarbejder og udveksler data, og
samarbejdet vil med de nye regler om udveksling af data mellem skattemyndighederne
og Erhvervsstyrelsen blive styrket yderligere. Et godt datagrundlag er således fundamentet for de analysemodeller, der skal til for at kunne målrette indsatsen mod de brodne
kar og dermed i videst mulige omfang undgå at genere de mange regelrette personer
og virksomheder.
Det betyder konkret, at data fra skattemyndighederne fx vil kunne understøtte Erhvervsstyrelsens kontrolindsats i forhold til at afsløre, om en årsrapport er fiktiv. På tilsvarende
vis vil skattemyndighederne kunne anvende data fra Erhvervsstyrelsen som en del af
grundlaget for deres kontrolindsats og sagsbehandling tilknyttet fx momssvindel.
Endelig kan nævnes Erhvervsstyrelsens samarbejde med andre myndigheder i HvidvaskForum, som har deltagelse af en række af de myndigheder, der er involveret i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. HvidvaskForum har bl.a. til formål at sikre et effektivt
og konstruktivt samarbejde mellem myndighederne, understøtte gennemførelsen af nationale og internationale forpligtelser samt vurdere effektiviteten af iværksatte foran-
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staltninger. I 2018 har arbejdet være centreret om udarbejdelsen af en samarbejdsaftale
for HvidvaskForum, drøftelse og koordinering i forhold til de nationale risikovurderinger
samt fremtidige indsatsområder og konkrete arbejdsgrupper. Arbejdet skal foldes ud
løbende og operationaliseres yderligere i 2019.
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3

Nøgletal for
kontrol og
tilsyn 2018
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Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats i 2018 dækker over
mange typer af sager.
Sagerne spænder fra sager af betydning kun for de berørte parter til de store sager med
betydning for investorer og for samfundet som helhed. Sagerne varierer desuden i omfang og dækker således alt fra de ganske små sager til de tunge og ressourcekrævende
sager.
Nøgletallene i tabel 1 giver et samlet overblik over kontrol- og tilsynsindsatsen. Der henvises nærmere til omtalen af de enkelte områder i afsnit 4.
TABEL 1: Nøgletal for Erhvervsstyrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn i 2018
Kontrol-/tilsynsgrundlag

Væsentligste aktiviteter i året

Der er foretaget i alt 436.761
registreringer.

Der er rejst 5.167 sager i alt, hvoraf
2.300 er registreringskontrolsager, 695
sager er registreringsindsigelser samt
2.172 er efterfølgende kontrolsager.

Automatiske kontroller i forbindelse med indberetning af
årsrapporter.

Der er indført 42 nye, automatiske
kontroller på specifikke punkter i
årsrapporten.

Der er indberettet over 270.000
årsrapporter fra regnskabspligtige virksomheder.

Der er rejst 1.853 sager.

Der er rejst 23 sager.

→

Der er 201 børsnoterede virksomheder, der har indberettet
års- og delårsrapport, heraf er
de 132 omfattet af årsregnskabsloven.

Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Der er ca. 1.500 godkendte
revisionsvirksomheder og ca.
3.400 godkendte revisorer.

Der er gennemført kvalitetskontrolbesøg hos 84 revisionsvirksomheder og
iværksat 30 undersøgelser i 2018.

Der er ca. 12.000 personer
og virksomheder registreret i
hvidvaskregistret, heraf er 425
nye registreringer i 2018.

Der er gennemført 125 kontrolbesøg.
Det har medført 364 reaktioner i form
af påbud og påtale for overtrædelse af
hvidvaskloven. Der er desuden foretaget 60 politianmeldelser.

Der er 1.372 erhvervsdrivende
fonde registreret i Erhvervsstyrelsens register.

Der er rejst 15 sager baseret på
temakontroller, 22 sager baseret på
risikovurdering og 135 sager om
manglende legatarfortegnelser. Endvidere er alle fondes ledelser kontrolleret i forhold til rapportering om god
fondsledelse.

Selskabskontrol
– virksomhedsregistreringer
→
Digitale modtagekontroller
→
Regnskabskontrol
→
Regnskabskontrol
– børsnoterede
virksomheder

→
Hvidvasktilsyn
→

Tilsyn med
erhvervsdrivende
fonde
→
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4

Fakta om
Erhvervsstyrelsens
erhvervsrettede
kontrol og tilsyn
i 2018
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I dette afsnit redegøres nærmere for indsatserne i 2018 på de
fem erhvervsrettede kontrol- og tilsynsområder:
1. Selskabskontrol: Kontrol med registreringer i CVR-registret både ved stiftelse
af selskabet og ved efterfølgende ændringer.

2. Regnskabskontrol: Forudgående og efterfølgende kontrol med årsrapporter
for regnskabspligtige virksomheder omfattet af årsregnskabsloven.

3. Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder: Kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder samt undersøgelsessager.

4. Hvidvasktilsyn: Tilsyn med ikke-finansielle virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven.

5. Tilsyn med erhvervsdrivende fonde: Tilsyn med, om fondene drives forsvarligt efter deres formål og lovgivningen, samt at fondens ledelse varetager
fondens interesser.

Der gives indledningsvis en introduktion til området, og derefter beskrives indsatsen og
resultaterne.
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4.1

Selskabskontrol

Erhvervsstyrelsens selskabskontrol omfatter kontrol af kapitalselskaber og andre virksomhedsformer, hvor ingen fysiske personer hæfter for virksomhedens forpligtelser.
Kontrollen omfatter generel overholdelse af selskabslovgivningen, men har særligt fokus
på stiftelser og senere selskabsretlige ændringer i virksomhederne i CVR-registret, der
registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på
www.virk.dk (herefter Virk).
Formålet med Erhvervsstyrelsens selskabskontrol er for det første, at de data, som virksomhederne registrerer i CVR-registret, er korrekte. For det andet at imødegå, at selskaber oprettes med det formål at anvende dem til svindel.
Antallet af virksomheder omfattet af selskabskontrollen er stigende.
TABEL 2: Virksomheder omfattet af selskabskontrollen

Aktieselskaber
Anpartsselskaber
Iværksætterselskaber
Partnerselskaber/ kommanditaktieselskaber
Kapitalselskaber i alt
LEV-virksomheder*
Ialt

2017

2018

33.809

34.793

212.176

231.812

23.648

37.209

1.024

1.209

270.657

305.023

4.767

5.045

275.424

310.068

* LEV-virksomheder er erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar, som ikke er kapitalselskaber eller
fonde. Virksomhederne er som udgangspunkt omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) og
skal registreres i Erhvervsstyrelsen.

Som udgangspunkt registreres alle stiftelser og ændringer i virksomheder straks ved
indsendelsen af anmeldelsen uden manuel sagsbehandling. Erhvervsstyrelsen har dog
mulighed for at udtage sager til manuel kontrol, hvilket betyder at nogle registreringer
sagsbehandles af en medarbejder i Erhvervsstyrelsen, inden registreringen gennemføres
(registreringskontrol). Desuden behandler Erhvervsstyrelsen sager, hvor en person eller et
selskab retter henvendelse til Erhvervsstyrelsen, fordi personen eller selskabet mener at
være forurettet i forbindelse med en uretmæssig registrering i selvbetjeningsløsningen
(registreringsindsigelser). Endelig har Erhvervsstyrelsen mulighed for efterfølgende at anmode om dokumentation for en registrerings lovlighed i op til tre år efter registreringen
(efterfølgende kontrol).
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Der bliver dagligt foretaget en lang række registreringer af virksomheder, som er omfattet af selskabskontrollen, og det er disse registreringer, som bl.a. danner grundlaget for
Erhvervsstyrelsens kontrolsager. I figur 1 fremgår det årlige antal af registreringer.
FIGUR 1: Virksomhedsregistreringer omfattet af selskabskontrollen
800.000
700.000
600.000
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500.000
400.000
300.000
200.000
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Det høje antal registreringer i 2017 skyldes, at samtlige virksomheder omfattet af selskabskontrollen pr. 1. juli 2017 blev omfattet af forpligtelsen til at registrere reelle ejere,
og derfor afspejler antallet af registreringer i 2017 netop denne forpligtelse.

4.1.1

Registreringskontrol

Registreringskontrol omfatter både stiftelser og senere ændringer i et selskab. Når en
registrering udtages til manuel kontrol, foretager Erhvervsstyrelsen en gennemgang af
de dokumenter og oplysninger, der er indberettet i forbindelse med anmeldelsen. Hvis
anmeldelsen ikke opfylder kravene i selskabsloven, kan styrelsen i nogle tilfælde anmode
personen, der har anmeldt forholdet (anmelder), om yderligere dokumentation, hvorefter anmeldelsen kan registreres. Alternativt vil styrelsen afvise at registrere anmeldelsen.
Erhvervsstyrelsen har tidligere baseret registreringskontrollen på oplysninger om, hvem
den pågældende anmelder var og på den baggrund foretaget kontrollen og fx afvist en
registrering. Som anført i afsnit 2.1 har Erhvervsstyrelsen med nye digitale værktøjer og
dataanalyse suppleret denne kontrol med datadrevne kontroller. Det betyder, at sager
udsøges på baggrund af risikofaktorer med henblik på efterfølgende manuel behandling, inden registreringen kan gennemføres eller afvises.
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TABEL 3: Udviklingen i sager vedrørende registreringskontrol
2016

2017

2018

Datadrevne kontroller

0

0

1.401

Kontrol pga. anmelder

813

1.178*

797

0

59

102

813

1.237

2.300

Øvrige
Registreringskontrolsager i alt

* Det relativt højere antal sager i 2017 skyldtes indførelsen af pligten om registrering af selskabers reelle ejere.

Pr. 21. februar 2019 har Erhvervsstyrelsen afsluttet 2.274 af de 2.300 registreringskontrolsager, som blev behandlet i 2018.

Datadrevne kontroller
Som noget helt nyt begyndte Erhvervsstyrelsen i 2018 at arbejde med datadrevne kontroller af virksomhedsregistreringer. Kontrollen er et nyt indsatsområde muliggjort af den
politiske aftale om styrket kontrol og vejledning fra 2017, hvor Erhvervsstyrelsen bl.a. fik
mulighed for at udvikle nye digitale værktøjer og dataanalyse til at identificere virksomheder, der oprettes med henblik på momssvindel. Indsatsen i 2018 har dels bestået i at
udvikle det digitale fundament for indsatsen, herunder en machine learning platform,
dels træning af kontrolmodeller (algoritmer), hvor en omfattende gennemgang af registrerede dokumenter anvendes til at udvikle kontrolmodellerne, men også giver sig
udslag i en øget mængde kontrolsager.
Styrelsen behandlede på den baggrund 1.401 datadrevne registreringskontroller, der var

udtaget til manuel kontrol på baggrund af data i forbindelse med indberetningen. Kontrollerne bestod hovedsageligt af stiftelser, som udgjorde ca. 85 pct. af det samlede antal
datadrevne registreringskontroller. Ca. 30 pct. af de datadrevne kontroller endte med, at
Erhvervsstyrelsen afviste at foretage registrering, mens 20-30 pct. af anmeldelserne kunne berigtiges, så der kunne ske registrering, efter at styrelsen havde modtaget yderligere
dokumentation fra anmelder.
Hovedparten af de afviste registreringer vedrørte mangler i den indberettede dokumentation. Det omfatter fejl eller mangler i stiftelsesdokumentet, fx manglende underskrift
fra stifterne eller manglende information om selskabskapitalen, herunder kurs samt frister for tegning og indbetaling, identiteten på stifterne, herunder navn, bopæl og eventuelt CVR-nr.
Det er styrelsens vurdering, at en stor andel af de afviste stiftelser beror på, at anmelder og/eller stifter har misforstået reglerne. Efter vejledning har stifterne derfor kunnet
foretage de fornødne ændringer ved en generalforsamlingsbeslutning, og stiftelsen har
på ny kunnet anmeldes og registreres. Den datadrevne registreringskontrol blev først
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påbegyndt i november 2018, og det er forventningen, at kontrolindsatsen vil få særligt
de professionelle anmeldere til at rette deres procedurer og dokumenter ind, så de fremadrettet overholder selskabslovgivningen.
I en mindre andel af de afviste sager, har Erhvervsstyrelsen formodning for, at anmelder
og/eller stifter ikke har vilje til at overholde lovgivningen, og at selskabet derfor sandsynligvis ikke stiftes med et formål om at drive lovlig erhvervsdrift. Når Erhvervsstyrelsen udtager en anmeldelse af en stiftelse til manuel kontrol, gennemgår styrelsen alle
oplysninger på selskabet og kan i den forbindelse også finde andre oplysninger, som
giver anledning til yderligere kontrol. Det kan fx være dokumentationen for kapitalens
tilstedeværelse, som fremstår mangelfuld, eller der mangler korrekt dokumentation på
personer, der indsættes som ledelse, stifter eller ejer af selskabet.

Kontrol på grund af anmelder
Kontroller af registreringer på grund af anmelder omhandler sager, hvor Erhvervsstyrelsen tidligere har spærret for personens adgang til at foretage straksregistreringer, og
hvor et forsøg på en ny registrering derfor kræver kontrol. Disse kontroller udgjorde
797 sager, hvoraf ca. 20 pct. vedrørte stiftelser af nye selskaber, mens 80 pct. vedrørte
efterfølgende ændringer i eksisterende selskaber. Ca. 15-20 pct. af denne type kontroller
endte med, at Erhvervsstyrelsen afviste at foretage registreringen, eller anmelder trak
anmeldelsen tilbage. Derudover kunne 15-20 pct. af anmeldelserne berigtiges, så der
kunne ske registrering, efter at styrelsen havde modtaget yderligere dokumentation fra
anmelder.

Øvrige kontroller
Derudover har Erhvervsstyrelsen behandlet 102 øvrige kontroller i forbindelse med registreringer. Disse sager består af anmeldelser, hvor Erhvervsstyrelsen på baggrund af de
indberettede oplysninger har vurderet, at sagen skal underlægges en særlig kontrol, der
indebærer manuel behandling, inden anmeldelsen kan registreres. Det er fx sager, hvor
de tilknyttede personer har en CPR-status, som angiver, at de er døde, eller sager, hvor
der er anvendt en ledelseserklæring i stedet for en vurderingsberetning ved omdannelse
af et selskab.

4.1.2 Registreringsindsigelser
Sager vedrørende indsigelser omfatter henvendelser fra personer eller selskaber, som
mener, at der er foretaget en uretmæssig registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning, der vedkommer deres person eller selskab. Fælles er, at det er den forurettede
person eller det forurettede selskab, der retter henvendelse til Erhvervsstyrelsen, som på
den baggrund iværksætter en kontrol af registreringen. Hvis en person gør indsigelse
over en registrering, som styrelsen kan konstatere, er uretmæssig, kan styrelsen admini-
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strativt slette den pågældende registrering. I sådanne tilfælde vil styrelsen normalt også
spærre for, at den pågældende anmelder fremadrettet kan foretage straksregistrering
i styrelsens selvbetjeningsløsning, ligesom styrelsen kan anmelde forholdet til politiet.
TABEL 4: Udviklingen i sager vedrørende registreringsindsigelser
2016

2017

2018

Adresseindsigelser

149

134

267

Øvrige indsigelser

221

413

428

Indsigelser i alt

370

547

695

Størstedelen af registreringsindsigelserne var både i 2017 og i 2018 adresseindsigelser, hvor en person eller et selskab gjorde indsigelse over, at der lå et selskab på deres
adresse, som de ikke kendte til. Erhvervsstyrelsen modtog i 2018 267 adresseindsigelser,
hvilket var knap 40 pct. af de samlede indsigelser.
Erhvervsstyrelsen har pr. 21. februar 2019 afsluttet behandlingen af 623 af de 695 indberettede registreringsindsigelser i 2018. Ud af de sager, der ikke udgjorde adresseindsigelser, er 375 af de 428 registreringsindsigelser afsluttet. Neden for er angivet nogle
af de væsentligste udfald i de øvrige registreringsindsigelser, hvor sagsbehandlingen er
afsluttet.
Omkring 20-25 pct. af sagerne drejede sig om misforståelser, fx hvor en person ikke
kendte reglerne for registrering af reelle ejere, eller hvor en henvendelse faldt uden for
Erhvervsstyrelsens område, så der fx i stedet skulle rettes henvendelse til politiet, Skatteforvaltningen m.v.
I 15-20 pct. af de øvrige registreringsindsigelser måtte Erhvervsstyrelsen henvise til, at
sagen skulle afgøres ved domstolene, da der var uenighed om registreringens lovlighed,
hvilket ville kræve en domstolsprøvelse at afgøre.
Erhvervsstyrelsen oplever desuden ofte, at klager ikke vender tilbage, når styrelsen anmoder om en uddybelse af en indsigelse, hvilket var tilfældet i omkring 10-15 pct. af de
afsluttede sager.
I under 5 pct. af registreringsindsigelserne har der været tale om et egentligt misbrug af
selvbetjeningsløsningen. Af de sager, hvor der var tale om misbrug af selvbetjeningsløsningen, har Erhvervsstyrelsen i halvdelen af tilfældene spærret for anmelders adgang til
at foretage straksregistreringer. Derudover er den pågældende blevet anmeldt til politiet.
I de resterende tilfælde har styrelsen valgt at indskærpe anmelders ansvar for, at en registrering er lovligt foretaget.
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4.1.3 Efterfølgende kontrol
Som supplement til registreringskontrollen foretager Erhvervsstyrelsen en efterfølgende kontrol af registreringer. Sager til efterfølgende kontrol udtages på baggrund af en
stikprøve, der suppleres med kontrol i de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen efterfølgende
bliver bekendt med, at der er eller kan være foretaget en eller flere uretmæssig(e) registrering(er) i et selskab, herunder i forbindelse med stiftelsen af selskabet.
Der kan fx være tale om fejl eller mangler vedrørende stiftelsesdokumentet, de registrerede oplysninger (navn, ledelse, hjemsted m.v.), kapitalgrundlag, vedtægter eller den
indsendte dokumentation.
Hvis Erhvervsstyrelsen bliver bekendt med, at der er foretaget en uretmæssig registrering i et selskab, og forholdet enten ikke kan berigtiges eller ikke berigtiges inden for
den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet.
Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at der er foretaget en uretmæssig registrering, har
styrelsen ligeledes mulighed for spærre for, at den pågældende anmelder fremadrettet
kan foretage straksregistrering i styrelsens selvbetjeningsløsning, ligesom styrelsen kan
anmelde forholdet til politiet.
TABEL 5: Udviklingen i antallet af efterfølgende kontroller
2016

2017

2018

Sager efter henvendelse fra tredjemand

0

425

351

Sager baseret på udtræk i egne data

0

0

1.006

Øvrige sager

0

0

815

Efterfølgende kontrolsager i alt

0

425

2.172

Ved tredjemandshenvendelserne er Erhvervsstyrelsen blevet gjort opmærksom på, at
der foregår eller kan foregå ulovlige aktiviteter i et selskab eller omkring en bestemt
personkreds, hvorefter styrelsen har foretaget en selskabsretlig kontrol af de omfattede
selskaber.
Efterfølgende kontroller på baggrund af udtræk i Erhvervsstyrelsens egne data har omhandlet fx ufuldstændige adresser hos ledelsesmedlemmer og uoverensstemmelser i registrerede ejerandele. Derudover har Erhvervsstyrelsen udført efterfølgende kontroller
af ledelseserklæringer, der bl.a. er indberettet i forbindelse med stiftelsen af selskaber.
Ledelseserklæringen kan undtagelsesvist anvendes i stedet for vurderingsberetning udarbejdet af en godkendt revisor, når der indskydes andre værdier end kontanter i selskabet. Kontrollen har vist, at der er en så stor procentdel af ledelseserklæringerne, der
er fejlbehæftede, at styrelsen fra marts 2018 har valgt at udtage alle sager, hvor der er
indberettet en ledelseserklæring, til manuel registreringskontrol.
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Kategorien øvrige sager dækker over en række forskellige sager. Der har fx været tale
om sager, der udspringer af behandlingen af andre sager som led i selskabskontrollen
eller anden sagsbehandling fx aktindsigter. Der har også været sager, hvor styrelsen på
baggrund af samarbejdet på tværs af styrelsens kontrol- og tilsynsområder får en stærk
formodning om, at selskaberne bliver anvendt til at begå økonomisk kriminalitet.
Erhvervsstyrelsen har pr. 21. februar 2019 færdigbehandlet 1.611 af de 2.172 sager, som
blev rejst i 2018. Neden for er angivet nogle af de væsentligste udfald af de efterfølgende
kontroller, hvor sagsbehandlingen er afsluttet.
I 35-40 pct. af sagerne blev forholdet berigtiget i forbindelse med Erhvervsstyrelsens
kontrol af forholdet, det vil sige, at anmelder eller selskabet efterfølgende indberettede
korrekt dokumentation.
I 15-20 pct. af sagerne medførte den efterfølgende kontrol, at styrelsen registrerede
ledelsens fratræden i selskabet (det vil sige, at en eller flere personer blev afregistreret
som medlem af ledelsen), fx fordi styrelsen ikke havde modtaget en korrekt adresse på
det pågældende ledelsesmedlem.
I 8-10 pct. af sagerne medførte den efterfølgende kontrol, at selskabet blev oversendt til
skifteretten til tvangsopløsning.
I omkring 5-7 pct. af de afsluttede efterfølgende kontroller konstaterede Erhvervsstyrelsen et groft misbrug af Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning, hvilket medførte, at
Erhvervsstyrelsen spærrede for anmelders adgang til at foretage straksregistreringer og
anmeldte forholdet til politiet.

4.1.4 Særlig indsats over for registrering af selskabers reelle ejere
Erhvervsstyrelsen har i 2018 gennemført en særlig indsats over for registrering af selskabers reelle ejere. Baggrunden er, at samtlige virksomheder omfattet af selskabskontrollen
pr. 1. juli 2017 blev omfattet af forpligtelsen til at registrere reelle ejere.
I den forbindelse gennemførte Erhvervsstyrelsen en omfattende kommunikationsindsats
til de omfattede virksomheder bestående af breve direkte til virksomhederne, breve til
virksomhedernes ledelse samt kampagner på sociale medier og i dagspressen.
Efter denne større kommunikationsindsats var der i efteråret 2018 alene cirka 11.000
selskaber af de mere end 300.000 omfattede virksomheder (godt 3,5 pct.), der fortsat
manglede at registrere selskabets reelle ejere. Derfor sendte Erhvervsstyrelsen i september/oktober breve til disse selskaber med en frist på 4 uger til at registrere selskabets
reelle ejere, idet selskabet ellers ville blive oversendt til skifteretten til tvangsopløsning.
Det betød, at ca. 3.500 selskaber fik foretaget registreringen af selskabets reelle ejere. I
slutningen af november blev de resterende knap 7.500 selskaber sendt til skifteretten
med henblik på tvangsopløsning på grund af manglende registrering af reelle ejere.
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Efter denne særlige indsats har alle virksomheder omfattet af selskabskontrollen nu foretaget den lovpligtige registrering af reelle ejere.

4.2 Regnskabskontrol
Erhvervsstyrelsen modtog i 2018 over 270.000 årsrapporter for de regnskabspligtige
virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Godt 95 pct. af de modtagne årsrapporter
er aflagt af små virksomheder i regnskabsklasse B, mens 132 er aflagt af børsnoterede
virksomheder.
Regnskabskontrollen er inddelt i to faser. Den første fase ligger i forbindelse med indberetningen af årsrapporten og omfatter alle de indberettede årsrapporter aflagt efter
årsregnskabsloven. Her har styrelsen en række digitale modtagekontroller, som allerede
ved indberetningen kontrollerer, om visse nærmere definerede fejl – eller meget stærke
indikatorer på fejl – optræder i årsrapporterne. Den efterfølgende fase er manuel kontrol
foretaget af sagsbehandlere. Her udtages et antal af de offentliggjorte årsrapporter til en
nærmere kontrol. Denne kontrol udføres som udgangspunkt på et risikobaseret grundlag eller som en fokuseret temabaseret indsats.
For de børsnoterede virksomheder er der tale om en særlig skærpet kontrol.
Formålet med Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol er først og fremmest at sikre, at de
årsrapporter, som virksomhederne indberetter, er korrekte. Derudover har kontrollen til
formål at imødegå, at der indberettes årsregnskaber med det formål at anvende dem til
svindel.

4.2.1 Digitale modtagekontroller
Den digitale modtagekontrol er en forudgående kontrol i forbindelse med indberetning
af årsrapporten og en væsentlig del af Erhvervsstyrelsens arbejde med at sikre mere
retvisende regnskaber. De digitale modtagekontroller understøtter, at virksomhederne i
højere grad efterlever lovgivningen på området. Nogle kontroller betyder, at årsrapporten afvises (hård kontrol), mens andre kontroller giver virksomheden en advisering om
mulige fejl, men uden at årsrapporten afvises (blød kontrol). Erhvervsstyrelsen har stort
fokus på at automatisere kontrollen med regnskaber, hvor det lader sig gøre, og udvider
løbende med nye, digitale modtagekontroller.
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FIGUR 2: Udvikling i antallet af digitale modtagekontroller
IMPLEMENTERING AF NYE KONTROLLER
Indtil
2017
116
2018
42

I 2018 har Erhvervsstyrelsen bl.a. implementeret kontrol af revisors unikke identifikationsnummer. Denne kontrol er med til at sikre, at den person, som underskriver revisors
erklæring i regnskabet, er en godkendt revisor i styrelsens register for Liberale Erhverv.
Med denne kontrol sikres det, at kun godkendte revisorer underskriver erklæringer med
sikkerhed.
Herudover er der implementeret kontroller, hvor der for første gang gøres brug af machine learning-teknologien. Ved hjælp af denne teknologi er det muligt at læse og forstå
afsnittet om anvendt regnskabspraksis om ejendomme og kapitalandele i årsrapporten.
Helt konkret har Erhvervsstyrelsen gennem flere tusinde eksempler trænet maskinen i
forskellige forståelsesmetoder af dette tekstafsnit. Herefter er der udviklet en række kontroller. Konkret kontrolleres det, om der er sammenhæng mellem anvendt regnskabspraksis og de pågældende regnskabsposter. Kontrollerne sikrer fx, at hvis der er medtaget en regnskabspost om ejendomme, så beskrives indregningsmetoden. På den måde
hjælper kontrollerne med at sikre en højere regnskabskvalitet.
I 2018 har Erhvervsstyrelsen endvidere nedsat en gruppe bestående bl.a. af leverandører
af regnskabssystemer, FSR – danske revisorer, interesseforeningen XBRL DK, revisionshuse og en kreditvurderingsvirksomhed. Formålet med gruppen er at drøfte den digitale
indberetning af årsrapporter, så der sikres god vejledning til virksomhederne og dermed
en reduktion i antallet af formelle fejl i årsregnskaberne. Gruppen giver desuden indspil
til nye mulige digitale modtagekontroller.

4.2.2 Efterfølgende, manuelle kontroller
Erhvervsstyrelsens efterfølgende, manuelle regnskabskontrol har dels bestået i en række
målrettede og fokuserede indsatser, hvor væsentlige fejl eller indikationer på væsentlige
fejl er udsøgt direkte på baggrund af de digitalt indberettede årsrapporter, og dels i en
øvrig risikobaseret kontrol, hvor de kontrollerede årsrapporter er udsøgt på baggrund af
andre faktorer.
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TABEL 6: Udvikling i antallet af sager baseret på efterfølgende, manuelle kontroller
2016

2017

2018

669

521**

1.311

57

211

102

Revisorforbehold

62*

14

335

Øvrige risikobaserede sager

322

227

105

1.048

973

1.853

Ulovlige kapitalejerlån
Overtrædelser af bogføringsloven

Sager i alt

* I årsberetningen for 2016 er antallet af sager angivet til 108. 46 af disse sager vedrørte screenede og vurderede
sager, der dog ikke førte til, at der blev rejst en sag over for virksomheden. Opgørelsesmetoden er siden ændret, så
der nu alene medtages antallet af rejste sager.
** Heraf er ca. 500 sager videreført fra tidligere. Årsagen til de få nye sager i 2017 er, at Erhvervsstyrelsen i 2017
primært har fokuseret på at få genoptaget og afsluttet sager fra 2016. Sagerne var blevet sat i bero, da nye regler i
december 2016 betød, at lån, der tidligere var ulovlige, under visse betingelser kunne lovliggøres.

Ulovlige kapitalejerlån
De ulovlige lån udsøges som udgangspunkt på baggrund af den relevante post i balan-

cen, men der er løbende fokus på at identificere de virksomheder, hvor ledelsen aktivt
forsøger at skjule lånet under en anden post.
FIGUR 3: Sager vedrørende ulovlige kapitalejerlån
1500
1200

1311

900

971

600
300
0

Antal sager med påbud
om tilbagebetaling i 2018

Antal åbne sager ultimo 2018*

*Sager rejst i 2018 og tidligere.

Ved større lån politianmelder Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt forholdet samt påbyder revision af de to kommende årsregnskaber. Det samme gør sig gældende, når der er
tale om gentagelsestilfælde og andre skærpende omstændigheder.
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TABEL 7: Reaktioner i sager vedrørende ulovlige kapitalejerlån
2018
Påbud om tilbagebetaling samlet i kroner

Ca. 500 mio. kr.

Antal virksomheder påbudt revision i kommende to regnskabsår

200

Antal virksomheder politianmeldt

35*

* Heraf vedrører 15 af politianmeldelser sager fra før 2018.

Der er fortsat en stor del af de i 2018 rejste sager, der er under behandling ved udgangen
af 2018. Erhvervsstyrelsen forventer, at op mod yderligere 200 af de i 2018 rejste sager vil
blive oversendt til politiet i 2019.

Overtrædelse af bogføringsloven
Erhvervsstyrelsen har kontrolleret et udsnit af de regnskaber, hvor revisor i sin revisionspåtegning har givet oplysninger om, at virksomheden overtræder bogføringsloven, og hvor
overtrædelsen har været af en sådan karakter, at revisor har modificeret sin konklusion.
Fokus har derudover været på at kontrollere regnskaber, hvor virksomheden fremadrettet har fravalgt revision eller udvidet gennemgang, for at sikre, at virksomheden får rettet
op på bogføringen, inden virksomheden stopper med at få foretaget revision eller få
foretaget udvidet gennemgang af regnskabet.
FIGUR 4 Sager vedrørende overtrædelser af bogføringsloven
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* Dertil kommer en række sager, der er rejst tidligere end 2018, og som endnu ikke er afsluttet. Disse sager er ikke
afspejlet.

Erhvervsstyrelsen kan fratage virksomhederne muligheden for at fravælge revision i de
tilfælde, hvor der er sket væsentlige overtrædelser af bogføringsloven. Det er sket i 46 af
de 102 rejste sager. Dertil kommer, at virksomhederne vil blive politianmeldt ved afslutning af sagen. Det er sket i 11 af 32 afsluttede sager.
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FIGUR 5: Reaktioner i sager vedrørende overtrædelser af bogføringsloven
2018
Antal virksomheder
frataget mulighed for
at fravælge revision
46 sager

Heraf
politianmeldelser
11 sager

Regnskaber med revisorforbehold
Erhvervsstyrelsen har kontrolleret et udsnit af de regnskaber, hvor revisor i sin revisionspåtegning har taget et forbehold for lovligheden eller ikke er i stand til at afgive en
konklusion på regnskabet. Styrelsens indsats fokuserer på at få rettet op på de overtrædelser, som ofte ligger bag forbeholdene, idet langt de fleste forbehold kan undgås, hvis
virksomhedens årsrapport lever op til lovgivningens krav. Revisorforbehold vil dog ikke i
alle tilfælde kunne undgås.
TABEL 8: Sager vedrørende årsrapporter med revisorforbehold
2018
Antal screenede regnskaber med revisorforbehold
Antal sager rejst

1.100
335

Antal sager afsluttet

51

Antal åbne sager ultimo 2018 (rejst i 2018)*

284

* Dertil kommer en række sager, der er rejst tidligere end 2018, og som endnu ikke er afsluttet. Disse sager er ikke
afspejlet.

I tillæg til de 335 sager, som styrelsen har rejst i 2018, har der været 48 såkaldt afledte
sager. Afledte sager er fx sager, hvor et revisorforbehold går igen op igennem koncernforbundne virksomheder. Her rejser styrelsen sagen mod den virksomhed i koncernen,
hvor afgørelsen forventes at have en afledt effekt på de øvrige koncernforbundne virksomheder – deraf navnet afledte sager.
Hvis Erhvervsstyrelsen påbyder virksomheden at udarbejde et nyt, revideret årsregnskab,

fratages den samtidig muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår. Dette gælder uanset, om virksomheden har fravalgt revision for det kommende regnskabsår.
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TABEL 9: Reaktioner i sager om revisorforbehold*
2018
Påbud om at rette fejlen/fejlene i kommende årsrapport

11

Påbud om at udarbejde en ny årsrapport

58

Frataget muligheden for at fravælge revision

65

Henlagte sager

47

* Reaktioner er opgjort pr. 10. januar 2019.

Sagerne er ikke nødvendigvis afsluttet, når styrelsen har anvendt en af de anførte reaktioner. Ofte vil de rejste sager versere i noget tid – både før reaktionen, fx fordi styrelsen
har anmodet om og afventer yderligere oplysninger fra virksomhedens ledelse og/eller
revisor – og efter reaktionen, fx fordi styrelsen afventer, at virksomheden efterkommer
styrelsens påbud om at udarbejde en ny årsrapport, der lever op til lovens krav. Der er
derfor forskel på antallet af afsluttede sager og de anvendte reaktioner.

Øvrig risikobaseret regnskabskontrol
Erhvervsstyrelsen har som led i den risikobaserede regnskabskontrol haft fokus på de
virksomheder, hvor der har været indikationer på, at regnskaberne er anvendt til økonomisk kriminalitet. Indsatsen har herudover været rettet mod årsrapporter, der indeholder væsentlige overtrædelser af årsregnskabsloven og selskabsloven. Kontrollerne tager
udgangspunkt i sager, hvor Erhvervsstyrelsen konstaterer væsentlige fejl eller mangler i
årsrapporten, herunder:

▪
▪
▪

Sager om forfalskede revisionspåtegninger.
Sager vedrørende ikke korrekt fravalg af revision.
Henvendelser fra forskellige interessenter, bl.a. virksomheder, borgere,
FSR – danske revisorer og andre myndigheder.

Erhvervsstyrelsens reaktion er sædvanligvis, at virksomheden påbydes at berigtige årsrapporten og fratages muligheden for at fravælge revision for indeværende og de to
følgende regnskabsår. Såfremt styrelsen konstaterer, at årsrapporten indeholder en forfalsket revisionspåtegning, trækkes årsrapporten straks tilbage fra offentliggørelse. Hvis
virksomheden ikke inden den af styrelsen fastsatte frist har fremsendt en behørig årsrapport, oversender Erhvervsstyrelsen den pågældende virksomhed til tvangsopløsning.
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4.2.3 Sager om måltal/politikker for det underrepræsenterede køn
I 2018 har Erhvervsstyrelsen fortsat haft fokus på virksomhedernes efterlevelse af reglerne om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for
afrapportering herom. Kravet omfatter de børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber i regnskabsklasse D samt de store virksomheder omfattet af regnskabsklasse
C. I 2017 gennemgik Erhvervsstyrelsen knap halvdelen af de omfattede virksomheders
årsrapporter og udstedte på den baggrund 71 fremadrettede påbud i sager, hvor der
har været en klar og væsentlig overtrædelse. Heraf blev to påbud givet til børsnoterede
virksomheder i henholdsvis 2017 og 2018.
I 2018 har Erhvervsstyrelsen vurderet, om de 71 virksomheder, som har modtaget et
påbud, har rettet op på overtrædelsen. De få virksomheder, som ikke har imødekommet
påbuddet, har modtaget et nyt påbud, enten i form af et nyt fremadrettet påbud eller et
påbud om indsendelse af supplerende informationer.
FIGUR 6: Opfølgning på de 71 påbud givet i 2017/2018
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* Sagerne er afsluttet, hvis påbuddet er imødekommet, eller virksomheden ikke længere er omfattet af lovkravet.
** Opfølgning på kontrolindsatsen er udført i 2018, og nye påbud til virksomhederne er sendt i starten af januar
2019.

4.2.4 Særlig kontrol for de børsnoterede virksomheder
Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven overholder reglerne om finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter
efter årsregnskabsloven og de internationale regnskabsstandarder, IFRS (International
Financial Reporting Standards). Herved medvirker styrelsen til at sikre en høj kvalitet af
regnskabsrapportering fra børsnoterede virksomheder. Finanstilsynet kontrollerer tilsvarende de virksomheder, som er underlagt deres finansielle tilsyn. Det er Finanstilsynet og
Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse i de enkelte sager. Hvis afgørelsen er principiel eller har videregående betydning for investorernes beslutningstagen, vil den blive forelagt
Finanstilsynets bestyrelse, som er øverste ansvarlige myndighed for kontrollen.
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Der var 201 børsnoterede virksomheder ultimo 2018, heraf 132 virksomheder omfattet
af årsregnskabsloven.
Udsøgning af sager til kontrol skal ske på baggrund af såvel risikovurdering som tilfældig
udvælgelse. Det følger af den fælles europæiske kontrolmyndighed ESMA’s (The European Securities and Markets Authority) retningslinjer. 74 pct. af de udsøgte års- og delårsrapporter blev udtrukket på baggrund af en risikovurdering, og 26 pct. af de udsøgte
års- og delårsrapporter blev udtrukket tilfældigt.
De års- og delårsrapporter, der blev udtrukket ud fra en risikovurdering, var bl.a. udvalgt
ud fra en screening på baggrund af en række kriterier, der erfaringsmæssigt indikerer en
forhøjet risiko for fejl. I den forbindelse indgår de fokusområder, som ESMA har udvalgt
for regnskabskontrollen. Derudover har styrelsen haft fokus på virksomhedernes oplysning om påvirkning og effekt af de nye regnskabsstandarder.
TABEL 10: Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens kontrol i 2018
Årsrapporter

Delårsrapporter

Samlet

9

9

18

Antal sager rejst*

20

3

23

Antal sager afsluttet

18

10

28

Antal åbne sager ultimo 2018

11

2

13

Antal sager primo 2018

* En enkelt børsnoteret virksomhed fik kontrolleret både årsrapporten og delårsrapport.

Af tabel 11 fremgår resultatet af regnskabskontrollen i de 10 regnskabskontrolsager, der
både blev påbegyndt og afsluttet i 2018. Resultatet af kontrollen vises samlet for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, da der er tale om en fælles kontrolindsats.
TABEL 11: Resultat af kontrollen i 2018
Årsrapporter
for 2017

Delårsrapporter
for 2018

Samlet

Udstedere omfattet af regnskabskontrollen ultimo 2018

-

-

201

Færdigkontrollerede års- og delårsrapporter

9

1

10

Fejl

2

0

2

Overtrædelser, uden betydning for investorernes beslutningstagen

0

0

0

Ingen fejl og overtrædelser (henlagt)*

7

1

8

* I en af årsrapporterne, der er afsluttet ved henlæggelse, er der ydet vejledning vedrørende regnskabsmæssige
forhold.
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En enkelt af de afgørelser, Erhvervsstyrelsen har truffet i 2018, er blevet indbragt for
Erhvervsankenævnet. Sagen omhandler oplysning om overgang til anvendelsen af den
internationale regnskabsstandard om omsætning fra kontrakter med kunder, IFRS 15, i
en børsnoteret virksomheds delårsrapport. Det forventes, at nævnet vil afsige kendelse
herom i løbet af 2019.

4.2.5 Internationalt samarbejde
Det internationale samarbejde er centralt for Erhvervsstyrelsens udførelse af regnskabskontrollen. Styrelsen deltager aktivt i arbejdet i ESMA vedrørende regnskabskontrollen. Dette arbejde sikrer, at danske afgørelser følger den europæiske linje, og at der
ikke blandt danske myndigheder, revisorer eller virksomheder udvikles en særlig dansk
fortolkning af IFRS. Det er bl.a. på baggrund af dialog med og indrapportering fra de
forskellige lande, at ESMA årligt udvælger sine fokusområder for regnskabskontrollen.
Via styrelsens aktive deltagelse i dette samarbejde sikres det, at de danske erfaringer og
observationer indgår i udvælgelsen og fastlæggelsen af fokusområderne. Via ESMA er
der også en løbende dialog med IASB (International Accounting Standards Board), der
udsteder IFRS. Dette sikrer, at afgørelserne ikke går i en anden retning i forhold til IASB’s
forståelse af IFRS. Samtidig får IASB kendskab til de praktiske erfaringer fra regnskabskontrollen, herunder oplysninger om uhensigtsmæssigheder i de enkelte regnskabsstandarder som fx uklarheder, manglende sammenhæng mellem standarder og divergerende
anvendelse i praksis.

4.3 Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder
Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Der er registreret ca. 1.500 godkendte revisionsvirksomheder og ca. 3.400
godkendte revisorer i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige tilsyn
med revisorer og revisionsvirksomheder. Tilsynet har primært til formål at medvirke til at
højne kvaliteten af revisors arbejde, således at brugerne, såvel offentlige myndigheder
som erhvervslivets aktører, kan have tillid til de erklæringer med sikkerhed, som revisor
afgiver. I 2018 er der indberettet ca. 132.000 årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, hvor der
er afgivet en erklæring med sikkerhed af en godkendt revisor.

4.3.1 Kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder
Kvalitetskontrol er en løbende og tilbagevendende kontrol af alle revisionsvirksomheder
og de heri beskæftigede revisorer. Kvalitetskontrollen omfatter en vurdering af revisionsvirksomhedens interne organisation, herunder kvalitetsstyringssystem. Derudover
foretages en stikprøvevis gennemgang af udvalgte erklæringsopgaver. Erhvervsstyrelsen
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udtager revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol på baggrund af en risikoanalyse. De
revisionsvirksomheder, der har større revisionskunder, skal dog udtages inden for en
angiven tidsperiode uanset risiko.
TABEL 12: Sager vedrørende kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder
2017*

2018**

Antal igangværende kontroller primo

137

152

Antal gennemførte kvalitetskontrolbesøg

109

84

94

56

152

180

Antal kontroller afsluttet
Antal igangværende kontroller ultimo 2018

* De igangværende kvalitetskontroller pr. 1. januar 2017 vedrører revisionsvirksomheder, hvor der er gennemført
kvalitetskontrolbesøg i 2015 og 2016.
** De igangværende kvalitetskontroller pr. 1. januar 2018 vedrører revisionsvirksomheder, hvor der er gennemført
kvalitetskontrolbesøg i 2016 og 2017.

En kvalitetskontrol afsluttes med, at Erhvervsstyrelsen udarbejder en rapport til den kontrollerede revisionsvirksomhed. Rapporten indeholder de væsentligste konklusioner på
de gennemgåede områder og eventuelt henstillinger om at følge op på identificerede
forbedringspunkter. Derudover indeholder rapporten Erhvervsstyrelsens stillingtagen til,
om kvalitetskontrollen kan anses for afsluttet uden yderligere opfølgning, eller om der
skal foretages en opfølgende kvalitetskontrol.
TABEL 13: Resultatet af kvalitetskontrollen

Afsluttet uden yderligere opfølgning
Opfølgende kvalitetskontrol
I alt

2017*

2018

85

39

9

17

94

56

* De kvalitetskontroller, hvor der er gennemført kvalitetskontrolbesøg i 2015, er ikke afsluttet med en rapport til
revisionsvirksomheden, idet disse sager er afsluttet efter tidligere gældende regler. Resultaterne af disse kvalitetskontroller er tilpasset det gældende regelsæt for afslutning af en kvalitetskontrol.

I de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen har vurderet, at der skal foretages en opfølgende
kvalitetskontrol, er revisionsvirksomheden blevet henstillet til at udarbejde en handlingsplan med henblik på iværksættelse af tiltag, der skal følge op på de identificerede forbedringspunkter. Den opfølgende kvalitetskontrol vil tage udgangspunkt i at kontrollere,
om revisionsvirksomheden har iværksat de tiltag, der er beskrevet i handlingsplanen, og
dermed om revisionsvirksomheden har fulgt op på de forbedringspunkter, der blev identificeret ved den foregående kvalitetskontrol.
Vurderer Erhvervsstyrelsen, at der er risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed
har overtrådt eller vil overtræde en pligt, der følger af revisorlovgivningen, kan styrelsen
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desuden iværksætte og gennemføre en undersøgelse med henblik på at konstatere, korrigere eller forhindre en sådan overtrædelse.

4.3.2 Undersøgelser
Erhvervsstyrelsen kan iværksætte og gennemføre en undersøgelse i forlængelse af en
kvalitetskontrol eller på baggrund af fx oplysninger fra Erhvervsstyrelsens whistleblower-ordning, oplysninger fra andre tilsynsområder i Erhvervsstyrelsen, oplysninger fra andre myndigheder eller på baggrund af medieomtale af konkrete revisionssager.
TABEL 14: Undersøgelsessager
2017*

2018

Antal sager primo

76

36

Antal undersøgelser indledt

44

28

Antal undersøgelser afsluttet

11

48

Antal åbne sager ultimo 2018

36

16

* I de kvalitetskontroller, hvor der er gennemført kvalitetskontrolbesøg i 2015, er der ikke iværksat en undersøgelse
i forlængelse af kvalitetskontrol. Ved disse kontroller blev der som afslutning af kvalitetskontrollen truffet afgørelse
om, hvorvidt kontrollen kunne afsluttes uden bemærkninger, med en påtale eller med en indbringelse for Revisornævnet. Afgørelser om påtale og indbringelse for Revisornævnet indgår i tabellen.

Når der er tale om sager af interesse for offentligheden, kan Erhvervsstyrelsen offentliggøre, at undersøgelsen indledes. I sådanne sager vil styrelsen også offentliggøre resultatet af undersøgelsen.
Erhvervsstyrelsen har i oktober 2018 indledt to undersøgelser af revisors rolle i forbindelse med hvidvask. Det drejer sig om en undersøgelse af revisionen af Danske Bank A/S og
en undersøgelse af revisionen af Københavns Andelskasse. Undersøgelserne fokuserer
på revisors overholdelse af revisorlovgivningen. Derudover undersøger Erhvervsstyrelsen, om revisorerne har overholdt hvidvasklovgivningen i forbindelse med de to kundeforhold.
Undersøgelsen af revisionen i Københavns Andelskasse udspringer af, at Finanstilsynet i
forbindelse med sine inspektioner af andelskassen tillige havde afdækket alvorlige mangler på hvidvaskområdet, som førte til en politianmeldelse af andelskassen. Finanstilsynets
afgørelse giver indikationer på, at der kan være sket overtrædelse af hvidvaskloven og
revisorloven i forbindelse med revisionen af banken.
Undersøgelsen af den eksterne revision af Danske Bank A/S udspringer af, at Danske
Bank A/S’s interne undersøgelse giver indikationer på, at der kan være sket overtrædelse
af hvidvaskloven og revisorloven i forbindelse med bankens eksterne revision.
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Begge undersøgelser forventes afsluttet i løbet af 2019.
Derudover har Erhvervsstyrelsen iværksat en undersøgelse af revisionen af årsregnskabet
for 2016/17 for NorthCapital Holding ApS. Denne undersøgelse udspringer af omtale i
medierne, og Erhvervsstyrelsen har vurderet, at der kan være en risiko for, at revisionen
af årsregnskabet ikke er udført i overensstemmelse med reglerne herfor. Undersøgelsen
forventes afsluttet i løbet af 2019.
Erhvervsstyrelsen har i 2018 afsluttet 48 undersøgelser. Undersøgelserne har primært
omhandlet overtrædelse af god revisorskik, erklæringsbekendtgørelsen eller uafhængighedsregler.
TABEL 15: Resultatet af undersøgelsessagerne
2017

2018

3

7

59

17

0

0

Indbringelse for Revisornævnet

22

24

I alt

84

48

Afsluttet uden yderligere bemærkninger
Påtale (bagudrettet)
Påbud om at bringe overtrædelser til ophør (fremadrettet)

Som anført oven for kan Erhvervsstyrelsen offentliggøre resultatet af undersøgelser, hvis
styrelsen vurderer, at det vil være i offentlighedens interesse.
På den baggrund offentliggjorde Erhvervsstyrelsen i 2018 resultatet af undersøgelsen
af revisionspåtegninger afgivet igennem MC Revision A/S. Undersøgelsen viste, at forbindelserne mellem de to registrerede revisorer og MC Revision A/S’ revisionskunder
medførte, at de to registrerede revisorer overtrådte uafhængighedsreglerne, når de reviderede revisionskundernes årsregnskaber. Erhvervsstyrelsen indbragte derfor de to revisorer samt MC Revision A/S for Revisornævnet og nedlagde påstand om, at begge
registrerede revisorer skulle ikendes betinget frakendelse af deres godkendelse, og at
begge registrerede revisorer og MC Revision A/S skulle ikendes forhøjede bøder.
Revisornævnet afsagde den 13. december 2018 kendelser i sagerne. Påstandene blev i
vidt omfang fulgt af Revisornævnet, der således anså sagerne for at være af særlig grov
karakter. Den ene revisor blev ikendt en betinget frakendelse i fem år og en forhøjet bøde
på 500.000 kr. Den anden revisor blev ikendt betinget frakendelse i tre år og en bøde på
300.000 kr. MC Revision A/S blev ikendt en bøde på 100.000 kr.
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4.3.3 Internationalt samarbejde
Erhvervsstyrelsen er medlem af en række internationale regulerings- og tilsynsfora. Den
danske tilstedeværelse i internationale fora er dels vigtig for at præge udviklingen på
regulerings- og tilsynsområdet inden for EU og internationalt, dels for at være på forkant
med de internationale tendenser, der præger erhvervslivet og revisionsbranchen. Revisionsbranchens aktører arbejder i vidt omfang i internationale netværk. Samarbejde og
tværgående erfaringsudveksling mellem tilsynsmyndighederne medvirker således til en
mere effektiv kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder.
På EU-niveau deltager Erhvervsstyrelsen i et formelt, forpligtende samarbejde mellem de
offentlige tilsynsmyndigheder på revisionsområdet i alle EU- og EØS-lande, Committee
of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB). Erhvervsstyrelsen deltager aktivt i dette
samarbejde, herunder i flere af de etablerede undergrupper samt kollegier, hvor også
Deloitte Colleges, PwC Colleges, EY Colleges og Financial Services Colleges deltager. På
nordisk plan er der etableret et samarbejde mellem de nordiske tilsynsmyndigheder bestående af Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.
Endvidere er Erhvervsstyrelsen medlem af International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), der er en international organisation for uafhængige revisortilsynsmyndigheder. IFIAR har som primære formål at udveksle relevant viden om revisionsbranchen, fremme internationalt samarbejde og konsistens i regulerings- og tilsynsaktiviteter
og være bindeled imellem myndigheder og regulatorer og andre organisationer med
interesse i revisionskvalitet.

4.4 Hvidvasktilsyn
Indsatsen for at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering er et væsentligt
fokusområde i Danmark. Således skal regeringens nationale strategi til bekæmpelse af
hvidvask og terrorfinansiering 2018-2021 understøtte, at bekæmpelse af hvidvask og
terrorfinansiering sker på en så effektiv og transparent måde som muligt. Samtidig spiller samarbejdet mellem myndigheder og private aktører en central rolle for en effektiv
indsats på området.
Hvidvaskloven omfatter privatpersoner, finansielle virksomheder og en række ikke-finansielle virksomheder, som i kraft af deres erhvervsaktiviteter har særlig mulighed for at
opdage forsøg på hvidvask eller terrorfinansiering og derfor er pålagt en række forpligtelser. Der er bl.a. pligt til at udarbejde risikovurdering og skriftlige politikker, gennemføre kundekendskabsprocedurer, opmærksomheds- og undersøgelsespligt, dokumentationsforpligtelse, samt pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet i tilfælde af mistanke
om hvidvask hos deres kunder.
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Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med en række af disse personer og virksomheder. Det drejer sig om revisorer (godkendte og ikke-godkendte), ejendomsmæglere, skatterådgivere,
eksterne bogholdere og andre virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt
leverer samme ydelser som advokater, revisorer og ejendomsmæglere samt tjenesteudbydere til virksomheder, bl.a. virksomhedsoprettere og kontorhoteller.
Særligt for så vidt angår tjenesteudbydere til virksomheder, bl.a. virksomhedsoprettere
og kontorhoteller, er disse desuden forpligtet til at lade sig registrere i Erhvervsstyrelsens
register til bekæmpelse af hvidvask, før de kan udbyde deres ydelser lovligt. En registrering er dog ikke en blåstempling af, at virksomhederne dermed lever op til forpligtelserne i hvidvaskloven, og virksomhederne indgår på lige fod med andre virksomheder i
Erhvervsstyrelsens kontrol efter hvidvaskloven.
Formålet med Erhvervsstyrelsens tilsyn er at påse, at virksomheder og personer omfattet
af hvidvaskloven overholder de krav og pligter, der følger heraf. Overholder virksomhederne reglerne, mindsker det risikoen for, at de uforvarende bliver misbrugt til hvidvask
eller terrorfinansiering, ligesom forsøg på hvidvask og finansiering af terrorisme i højere
grad kan opdages og indberettes.
Erhvervsstyrelsens tilsynsindsats på hvidvaskområdet har i 2018 været centreret om tre
hovedopgaver: Registrering, kontrolbesøg og vejledning.

4.4.1 Registrering i Erhvervsstyrelsens hvidvaskregister
Når virksomheder registreres i registret til bekæmpelse af hvidvask, påser Erhvervsstyrelsen bl.a., at hverken ledelsen eller den/de reelle ejere er dømt for forhold, der begrunder
en nærliggende fare for misbrug af den pågældendes stilling eller kontrollerende indflydelse.
FIGUR 7: Registreringer i Erhvervsstyrelsens hvidvaskregister
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Erhvervsstyrelsen har foretaget fem registreringsnægtelser i 2018 i tilfælde, hvor domme
imod et medlem af ledelsen eller ejerkredsen har givet anledning til en risiko for, at deres
rolle i en registreret virksomhed kunne misbruges. Én ud af de fem registreringsnægtelser er pt. under behandling hos Erhvervsankenævnet.

4.4.2 Kontrolsager
Erhvervsstyrelsens tilsynsindsats er risikobaseret. Det betyder, at styrelsen udvælger de
konkrete virksomheder til kontrol på baggrund af en vurdering af risikoen for, at virksomhederne kan blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering. I denne risikovurdering
indgår bl.a. en vurdering af virksomhedens udbudte ydelser og kundetyper.
TABEL 16: Udviklingen i kontrolsager
2017

2018

102

125

3

6

54

102

Heraf ejendomsmægler

5

10

Heraf kontorhotel

2

2

30

5

Heraf vekselkontor*

4

-

Heraf anden virksomhed

4

-

Antal kontrolbesøg
Heraf registreret revisor
Heraf bogføring/skatterådgivning

Heraf tjenesteudbyder

* Kontrol med vekselkontorer er i 2017 overgået til Finanstilsynet.

Erhvervsstyrelsen har i 2018 bl.a. haft fokus på virksomheder, der erhvervsmæssigt har
oprettet virksomheder uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, som de er forpligtet til. Hvis virksomhederne ikke har ladet sig registrere, er der en formodning om, at de heller ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på hvidvasklovens øvrige regler. De er dermed i særlig risiko for at blive udnyttet i forbindelse
med hvidvask. Dette omfatter således både tjenesteudbydere og bogførings-/skatterådgivningsvirksomheder, som opretter virksomheder.
Erhvervsstyrelsen har tillige fokuseret på de mindre virksomheder, der typisk ikke er medlem af en brancheorganisation som fx eksterne bogholdere, der hjælper virksomheder
med bogholderi, indberetning af moms m.v. Disse bogholdere har ofte et kendskab til
virksomhederne, der indebærer, at de kan opdage forsøg på hvidvask. Men de kan også
utilsigtet komme til at medvirke til hvidvask, hvis de ikke er tilstrækkeligt opmærksomme
på reglerne.
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Erhvervsstyrelsens tilsyn omfatter også de store godkendte revisionsselskaber. Her er
tilsynet foregået som en koordineret kontrolindsats med Erhvervsstyrelsens revisortilsyn.
Det endelige resultat af styrelsens undersøgelser foreligger endnu ikke i endelig form,
men forventes at foreligge i første halvår 2019.
Konstaterer Erhvervsstyrelsen mangler eller overtrædelser af hvidvaskloven, kan styrelsen give påtale eller påbud. Er en overtrædelse forsætlig eller groft uagtsom, kan styrelsen politianmelde virksomheden til SØIK, ligesom styrelsen kan underrette om mistanke
til Hvidvasksekretariatet.
TABEL 17: Reaktioner i kontrolsager
2017

2018

213

364**

33

60**

Underretninger til Hvidvasksekretariatet

1

7

Underretninger til Skatteforvaltningen

0

2

Påbud (fremadrettet) og påtaler (bagudrettet)*
Politianmeldelser

* Antallet er ikke sammenligneligt fra 2017 til 2018, da der i den mellemliggende periode er trådt en ny hvidvasklov
i kraft. Med den gældende lov blev antallet af lovbestemmelser udvidet, så det der efter tidligere regler ville have
resulteret i ét påbud, nu kan resultere i to påbud.
** Forventet opgørelse (ikke alle afgørelser er endeligt afsluttet).

Erhvervsstyrelsen har tidligere på baggrund af gennemførte kontrolbesøg politianmeldt
personer eller virksomheder. Dette har i 2018 ført til 22 domme for overtrædelser af
hvidvaskloven. Dommene omhandler bl.a. manglende registrering i Erhvervsstyrelsens
register til bekæmpelse af hvidvask, manglende overholdelse af kontantforbuddet (det
vil sige forbuddet mod at modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover), manglende overholdelse af kundekendskabsprocedurer og manglende overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

4.4.3 Vejledning
Erhvervsstyrelsens vejledningsindsats har til formål at gøre virksomhederne opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven og hjælpe dem til at forstå reglerne. Vejledningen sker både hos den enkelte virksomhed i forbindelse med gennemførelse af
kontrolbesøg, ligesom styrelsen udsender skriftligt vejledningsmateriale samt gennemfører bredere seminarer og oplæg – gerne i tæt samarbejde med de relevante brancheorganisationer. Erfaringerne viser, at der fortsat er behov for en massiv informations- og
vejledningsindsats for at øge virksomhedernes kendskab til regler og pligter. Det kan
være vanskeligt at få virksomhederne i tale, og styrelsens vejledningsindsats vil derfor
løbende blive justeret afhængig af målgruppe og emne. Indsatsen har i 2018 bestået
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af information i forbindelse med de enkelte kontrolbesøg, skriftlig information rettet
direkte til specifikke virksomheder, samt en quick-guide rettet til bogholdere og virksomhedsoprettere.
Med quick-guiden ønskede Erhvervsstyrelsen at nå en bredere kreds med vejledning om
de mest centrale forpligtelser, der følger af hvidvaskloven. Formålet med vejledningen er
at skabe opmærksomhed og interesse for overholdelse af loven og er særligt målrettet
de mindre og ikke-organiserede virksomheder. Vejledningen blev digitalt tilgængelig på
Erhvervsstyrelsens hjemmeside den 20. december 2018 og er siden offentliggørelsen
downloadet mere end 1000 gange. Vejledningen er dermed den tredje mest downloadede på Erhvervsstyrelsens hjemmeside fra den 1. december 2018 til den 21. marts 2019.
Derudover har quick-guiden pr. 19. marts 2019 haft ca. 28.000 visninger. Flere brancheorganisationer har desuden informeret om quick-guiden i deres nyhedsbreve.

4.4.4 Internationalt samarbejde
De danske hvidvaskregler og Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn er formet af, hvad der rører sig internationalt på hvidvaskområdet. Det betyder bl.a., at hvidvaskloven er baseret
på EU’s 4. hvidvaskdirektiv, som er vedtaget på baggrund af en række anbefalinger fra
den internationale organisation Financial Action Task Force (FATF).
FATF er et mellemstatsligt samarbejde under OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), som bl.a. sikrer efterlevelse af organisationens 40 anbefalinger til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, samt løbende
udvikling af anbefalingerne.
FATF gennemfører evalueringer af landenes overholdelse af anbefalingerne, og Erhvervsstyrelsen var i november 2016 underlagt en sådan evaluering. Resultatet heraf var generelt, at Danmark skulle blive bedre til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. FATF
har senest i oktober 2018 justeret sin vurdering på baggrund af en række nye lovgivningsinitiativer, herunder nye regler om reelle ejere (styrkelse af sanktionsbeføjelserne
i forbindelse med manglende registrering af reelle ejeroplysninger) og nye regler om
tvangsopløsning af visse enheder (A/S, IVS, P/S, AMBA, SMBA, FMBA og erhvervsdrivende fonde samt I/S og K/S), der ikke registrerer reelle ejere i forbindelse med stiftelse.
Reevalueringen medførte, at Danmark har gjort tilstrækkelig fremdrift til at sikre opgradering.
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4.5 Tilsyn med erhvervsdrivende fonde
Erhvervsdrivende fonde er selvejende institutioner uden en ejerkreds. De ledes af en
bestyrelse, som er ansvarlig for at varetage fondens formål og interesse i overensstemmelse med vedtægten og erhvervsfondslovens regler. Erhvervsdrivende fonde har ikke
en generalforsamling, ejerkreds eller anden kreds af påtaleberettigede, der fører tilsyn
med, at bestyrelsen varetager fondens forhold.
Der er pr. 31. december 2018 registreret 1.372 erhvervsdrivende fonde i Erhvervsstyrelsens register.
Formålet med Erhvervsstyrelsens tilsyn er at sikre, at de erhvervsdrivende fonde administreres forsvarligt i overensstemmelse med fondens formål og erhvervsfondsloven, og
at ledelsen varetager fondens interesser. Erhvervsstyrelsens tilsyn er et såkaldt legalitetstilsyn, og styrelsen skal derfor ikke foretage en vurdering af fondenes almindelige
forretningsmæssige dispositioner.
Det påhviler fondens bestyrelse at sikre, at registreringspligtige oplysninger er optaget i
Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på Virk senest to uger efter, at den retsstiftende
beslutning er truffet, eller forholdet er ændret. Kvaliteten af de data, styrelsen modtager,
er vigtige for både de eksterne brugere og for styrelsens egen anvendelse af data til
kontrolformål.

4.5.1 Tilsynet med de erhvervsdrivende fonde
Erhvervsstyrelsens tilsyn med de erhvervsdrivende fonde er primært baseret på, at fondene på eget initiativ er forpligtet til at anmode styrelsen om forudgående tilladelse eller
samtykke til en lang række fondsretlige dispositioner, herunder stiftelser, vedtægts- og
ledelsesændringer, fusioner, overgang til erhvervsdrivende/ikke-erhvervsdrivende fond,
likvidationer, registrering af opløsning, samt en række øvrige sager.
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TABEL 18: Antal sager fordelt på sagstyper
2017

2018

Stiftelser

42

32

Ændringer – formålsændringer

14

17

Ændringer – øvrige vedtægtsændringer

144

123

Ændringer – ændring af ledelse eller revisor

726

680

Ændringer – øvrige ændringssager*

954

149

Fusioner

7

5

Overgang til erhvervsdrivende fond

7

12

Overgang til ikke-erhvervsdrivende fond

24

18

Tilladelse til likvidation

13

13

Registrering af opløsning

21

15

382

260

2.334

1.324

Øvrige sager**
I alt

*Øvrige ændringssager omfatter bl.a. sager vedrørende registrering af reelle ejere (særligt i 2017), meddelelse om
kapitalnedsættelse og adresseændringer.
**Øvrige sager omhandler bl.a. sager vedrørende samtykke til ekstraordinære dispositioner, forhåndsgodkendelse
af vedtægtsændringer, aktindsigt, indsendelse af legatarfortegnelse og diverse henvendelser.

Årsagen til, at Erhvervsstyrelsen i 2017 behandlede væsentligt flere sager end i 2018, er
først og fremmest, at der i 2017 blev indført krav om registrering af reelle ejere.
En del af de behandlede sager i 2018 vedrører fonde, der sælger deres ejendomme uden
at indhente samtykke fra Erhvervsstyrelsen. Overdragelse af en ejendom er at betragte
som en ekstraordinær disposition, som efter erhvervsfondsloven kræver styrelsens samtykke.
Derudover vedrører sagerne uoverensstemmelser mellem de faktisk registrerede bestyrelsesmedlemmer og revisorer og oplysninger angivet i regnskabet.

4.5.2 Kontrol med de erhvervsdrivende fonde
Som led i tilsynet med de erhvervsdrivende fonde foretager Erhvervsstyrelsen af egen
drift kontrol af de erhvervsdrivende fonde. Det sker i første omgang, når fondene indberetter årsrapporter og dermed er omfattet af Erhvervsstyrelsens digitale modtagekontroller. Der er fx kontrol af, om notekravet til oplysninger om vederlag m.v. til ledelsen,
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oplysning om fondens uddelinger samt oplysning om efterlevelse af anbefalingerne for
god fondsledelse, indgår i årsrapporten.
De digitale modtagekontroller suppleres af dels en temakontrol og dels en risikobaseret
kontrol med de erhvervsdrivende fonde. Kontrollerne bygger på erfaringer oparbejdet
gennem selve tilsynet samt tidligere kontrolindsatser og tilrettelægges dynamisk, således at fokus hele tiden rettes mod fonde, hvor der vurderes at være den største risiko for
overtrædelser af lovgivningen.
TABEL 19: Rejste kontrolsager

Temakontrol
Risikobaseret kontrol

2017

2018

381*

15**

15

22

*Antallet af temakontrolsager i 2017 er særlig højt, da Erhvervsstyrelsen har foretaget en omfattende kontrolindsats
af samtlige erhvervsdrivende fondes redegørelser for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne for god fondsledelse.
** Tallet vedrører sager rejst på baggrund af temakontrollen vedrørende uddelinger. I 2018 har Erhvervsstyrelsen
tillige gennemført en omfattende opfølgende temakontrol af samtlige fondes redegørelser for, hvordan fondene
forholder sig til anbefalingerne for god fondsledelse. Se mere om denne temakontrol i 4.5.3.

Temakontrollen har i 2018 haft fokus på uddelinger i de erhvervsdrivende fonde. Kontrollen har ud fra en datadrevet tilgang omfattet samtlige erhvervsdrivende fonde og er endt
med 15 rejste sager. Kontrollen omfattede bl.a. uddelinger til ledelsesmedlemmer, uddelinger som overstiger de frie reserver, manglende uddelinger ved oparbejdelse af meget
store frie reserver og forkert indregning af uddelinger i årsrapporten.
Derudover har temakontrollen vist, at 135 fonde mangler at indsende legatarfortegnelse. Disse fonde har alle modtaget et påbud om at indsende legatarfortegnelse i februar
2019.
Den risikobaserede kontrol i 2018 har ført til 22 rejste sager. Blandt de kontrollerede fonde er de hyppigst observerede fejl og mangler:

▪
▪

Uddelinger er foretaget uden tilstrækkelige frie reserver under egenkapitalen, eller der er foretaget interne uddelinger, hvilket ikke er muligt ifølge erhvervsfondsloven.
Udfordringer med at indregne og måle ejendommen efter gængse regler i årsregnskabsloven, fx manglende afskrivninger, måling til dagsværdi osv.
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4.5.3 Redegørelse for god fondsledelse
Alle erhvervsdrivende fonde skal i deres årsrapport redegøre for, hvordan de forholder
sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er udarbejdet af Komiteen for god
Fondsledelse. Erhvervsstyrelsen har i 2018 ført kontrol med, om samtlige fondes ledelser
overholder erhvervsfondslovens krav herom. Kontrollen er en opfølgning på en tilsvarende kontrol fra 2016/17. En sammenligning viser, at der er sket en markant forbedring
i fondenes efterlevelse.
TABEL 20: Oversigt over fondenes efterlevelse af reglerne
2015regnskabsperioden

2017regnskabsperioden

Skema medtaget og/eller fonden har forholdt sig til
hver enkelt anbefaling

208

944

Link oplyst, men virker ikke eller fører til forsiden af fondens hjemmeside og ikke direkte til redegørelsen

123

93

Fonden forholder sig ikke til hver enkelt anbefaling eller
fonden skriver ”Følger alle, bortset fra…”

445

155

Fonden oplyser ”kommer senere”, ”fravalgt” eller oplyser
en generel beskrivelse af reglerne

94

23

409

53

1.279

1.268

God fondsledelse er ikke omtalt
Antal fonde gennemgået

Faldet på 65 pct. i antallet af fonde, der har lavet en utilstrækkelig redegørelse ved at
henvise til, at ”fonden følger alle anbefalinger undtagen for…”, er særligt positivt, idet en
vigtig del af Erhvervsstyrelsens vejledningsindsats i kontrollen af 2015-regnskabsperioden rettede sig mod netop disse fonde.
Kontrollen af 2017-regnskabsperioden har også vist, at antallet af fonde, der har forholdt
sig til hver enkelt anbefaling, er mere end firedoblet på to år, hvilket i høj grad må være
et resultat af den tidligere indsats, hvor alle fonde med mangelfuld efterlevelse blev
kontaktet.
Kontrollerne af fondenes redegørelser har vist, at efterlevelsen i høj grad følger størrelsen på fonden (målt på egenkapital), idet efterlevelsesniveauet konsekvent forbedres, jo
større en egenkapital, fondene har.
Erhvervsstyrelsen vil følge op på disse resultater i 2019 ved at give påbud for manglende efterlevelse, fremsende vejledningsbreve og afholde dialogmøder i samarbejde med
Komitéen for god Fondsledelse. På den måde skabes en bedre forståelse for lovkravet
blandt de resterende fonde med mangelfuld efterlevelse.
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5

Erhvervsstyrelsens
kontrol- og tilsynsaktiviteter i 2019
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Erhvervsstyrelsens fokus i kontrol- og tilsynsindsatsen vil fortsat
være at medvirke til, at de regelrette virksomheder fastholder
deres adfærd, og samtidig lægge et konstant kontrolpres på de
virksomheder, der ikke formår eller ønsker at efterleve reglerne,
så de ændrer deres adfærd.
Erhvervsstyrelsen vil i 2019 fortsætte digitaliseringen af kontrol- og tilsynsindsatsen. Styrelsen vil derfor tilføje flere datakilder til dataplatformen og knowledge-graphen, ligesom styrelsen vil arbejde videre med træning af datamodeller til udsøgning af sager til
manuel behandling.
Med disse redskaber bliver Erhvervsstyrelsen dygtigere til at identificere de virksomhedsregistreringer eller årsrapporter, som skal undergå yderligere undersøgelser. Styrelsen
vil samtidig få det nødvendige grundlag for løbende at kunne vurdere og justere de
parametre, som styrelsen anvender til at prioritere og planlægge kontrol- og tilsynsindsatsen. Samlet set forventer styrelsen derfor at behandle flere sager baseret på en risikobaseret udsøgning af sager. Styrelsen vil derefter – udover selv at forfølge sagerne i
muligt omfang – oversende sagerne til de relevante myndigheder, fx Skatteforvaltningen
og politiet/SØIK.
Samtidig vil Erhvervsstyrelsen styrke kontrol- og tilsynsindsatsen ved at anvende flere
ressourcer på tværgående indsatser. Det vil ske i regi af den interne taskforce, styrelsen
etablerede i 2018, som har til formål at identificere og koordinere mulige tværgående
kontrolindsatser. Taskforcen vil i 2019 igangsætte flere store såvel som små tværgående
kontroller af potentielle svigskomplekser. Taskforcen vil endvidere bidrage til arbejdet
med at sikre tilstrækkelig it-understøttelse.
Derudover vil Erhvervsstyrelsen i 2019 foretage en juridisk gennemgang og analyse af de
væsentligste erhvervsrettede regler om kontrol og tilsyn for at identificere mulige behov
for ændringer i kontrol-, reaktions- og sanktionsbeføjelser i lovgrundlaget. Formålet er
også at identificere områder, hvor styrelsens administrative praksis i forhold til kontrol og
tilsynsaktiviteter (fx brug af tvangsbøder, rykkerskrivelser m.v.) skal justeres og samordnes, samt at sikre at styrelsens kontrol-, reaktions- og sanktionsbeføjelser er proportionale, og at der er de fornødne retssikkerhedsgarantier for de kontrollerede. Endvidere er
formålet at sikre, at lovgrundlaget tilpasses nye digitale muligheder.
Erhvervsstyrelsen vil naturligvis fortsætte kontrol- og tilsynsindsatsen, som den er afspejlet i afsnit 4. Derudover har styrelsen en række aktiviteter, som vil have særligt fokus i
2019. Aktiviteterne er kategoriseret efter de fem kontrol- og tilsynsområder, som også er
anvendt i afsnit 4. Kontrolaktiviteterne i 2019 kan løbende blive justeret som følge af en
vurdering af risiko og væsentlighed, nye politiske og lovgivningsmæssige bindinger m.v.
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5.1

Selskabskontrol

Erhvervsstyrelsen vil især have fokus på kvaliteten af de adressedata, der findes i CVR,
korrekt registrering af en virksomheds reelle ejere og yderligere datadrevne kontroller
særligt i registreringsprocessen.
Erhvervsstyrelsen vil højne kvaliteten af adresser på personer tilknyttet virksomheder
og sikre, at personer tilknyttet en virksomhed har en valid adresse. Erhvervsstyrelsen vil
derfor kontrollere – validere – udenlandske adresser på alle nye personer, der tilknyttes
virksomheder. Styrelsen vil ligeledes kontrollere ikke-valide adresser på personer med
CPR-nummer tilknyttet virksomheder ved at anmode virksomheden om at berigtige forholdet. Erhvervsstyrelsen vil om nødvendigt iværksætte tvangsopløsning ved manglende
berigtigelse.
Erhvervsstyrelsen vil endvidere igangsætte kontrol af de reelle ejer-registreringer, der er
foretaget, med henblik på at sikre kvaliteten af registreringerne – altså om ejerforholdene
er korrekt beskrevet.
Endelig vil Erhvervsstyrelsen styrke og understøtte registreringskontrollen med implementering af flere automatiske kontroller i registreringssystemet. Det gælder fx i forhold
til indberettede vurderingsberetninger, da styrelsen tidligere i den efterfølgende, manuelle kontrol har fundet en stor fejlprocent netop heri.

5.2 Regnskabskontrol
Erhvervsstyrelsens kontrol med regnskaber vil også i 2019 fokusere på at sikre
årsrapporternes overensstemmelse med årsregnskabsloven, bogføringsloven, selskabsloven m.v. Styrelsen vil bl.a. undersøge mulighederne for indførelse af yderligere digitale
modtagekontroller i forbindelse med indberetning af årsrapporter.
Derudover vil Erhvervsstyrelsen undersøge mulighederne for ved anvendelse af digitale
værktøjer og dataanalyser at udarbejde risikofaktorer med henblik på at udsøge årsrapporter med indikationer på væsentlige overtrædelser og rejse de relevante kontrolsager.
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5.3 Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder
Udover kvalitetskontrol vil Erhvervsstyrelsen løbende vurdere, om der er risiko for, at en
revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde en pligt, der følger
af revisorlovgivningen. Styrelsen vil om nødvendigt iværksætte en undersøgelse af den
pågældende revisor eller revisionsvirksomhed. Såfremt undersøgelsen viser, at revisorlovgivningen er overtrådt, vil Erhvervsstyrelsen alt efter grovheden af overtrædelsen enten give en påtale, påbyde at overtrædelse skal bringes til ophør, eller indbringe revisor/
revisionsvirksomheden for Revisornævnet.
Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder
tillige have fokus på de pågældendes håndtering af pligterne efter hvidvaskloven. Der
kan være tale om information og vejledning med henblik på at øge opmærksomheden
på disse pligter, eller det kan ske som en egentlig kontrolindsats.

5.4 Hvidvasktilsyn
Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn har fokus på såvel konkrete tilsyn som generel vejledning.
Erhvervsstyrelsen vil gennemføre en række målrettede, risikobaserede kontrolbesøg hos
personer og virksomheder. Styrelsen vil udtage disse personer og virksomheder på baggrund af en risikovurdering og vil, hvis styrelsen finder overtrædelser af pligter m.v., forfølge disse sager. Styrelsen vil som også anført oven for fx i forbindelse med tilsyn med
revisorer og revisionsvirksomheder tillige have fokus på de pågældendes håndtering af
pligterne efter hvidvaskloven.
Disse konkrete kontrolbesøg vil blive suppleret af en generel vejledningsindsats med
henblik på at bibringe virksomhederne større viden om pligter m.v. i hvidvasklovgivningen og ad den vej sikre større efterlevelse af reglerne på området.
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5.5 Tilsyn med erhvervsdrivende fonde
Erhvervsstyrelsen vil på fondsområdet i 2019 have fokus på de vederlag, der gives til
ledelsen af fonden og på andre administrative omkostninger. Erhvervsstyrelsen vil udarbejde en analyse herom med henblik på at få indsigt i, hvordan fondenes størrelse, aktiviteter og administration påvirker størrelsen på vederlaget til fondenes ledelse og andre
administrative omkostninger, hvilket vil kunne understøtte en temakontrol af fondenes
ledelsesvederlag m.v.
Erhvervsstyrelsen vil i tillæg hertil fokusere kontrolindsatsen på samme tema for derved
at få bragt lovstridige ledelsesvederlag m.v. til ophør og sætte fokus på fondes administrative omkostninger. Erhvervsstyrelsen vil derfor kontrollere en række fonde, som udtages til kontrol på baggrund af risikofaktorer, som identificeres i den udarbejdede analyse.
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