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Vedrørende styrelsens undersøgelse af eventuel overtrædelse af re-
visorlovens uafhængighedsbestemmelser i forbindelse med erklæ-
ringer afgivet for Venstres Landsorganisation og Venstres Folke-
tingsgruppe. 
 
Styrelsen har iværksat en undersøgelse af din erklæringsafgivelse for 
ovenstående organisationer, idet artikler i pressen rejste tvivl om din 
overholdelse af revisorlovgivningens uafhængighedsbestemmelser.  
 
Styrelsen har i den forbindelse modtaget en redegørelse fra Deloitte af 
den 2. oktober 2014. Styrelsen har på baggrund af den fremsendte rede-
gørelse vurderet, at uafhængighedsbestemmelserne ikke har været over-
trådt i forbindelse med din erklæringsafgivelse på regnskaber m.v. for 
ovenstående organisationer, jf. nærmere nedenfor. Den fremsendte rede-
gørelse giver heller ikke styrelsen indikationer på, at revisorlovgivnin-
gen i øvrigt skulle være overtrådt. 
 
Begrundelse 
 
Faktiske forhold som oplyst af Deloitte 
Styrelsen har modtaget en redegørelse fra Deloitte, hvori det er anført, at 
du har været medlem af Venstre siden 1993, men uden at have deltaget i 
politisk arbejde. Det er endvidere anført, at din ægtefælle ligeledes har 
været medlem af Venstre siden 1993, og i en periode fra 1993 til 1997 
var valgt for Venstre til byrådet i Ringe. Herudover har din ægtefælle 
ikke deltaget i politisk arbejde for Venstre. Dit barn har været medlem af 
Venstre siden 2003 og har heller ikke deltaget i politisk arbejde for Ven-
stre. 
 
Af redegørelsen fremgår det tillige, at hverken du, din ægtefælle eller dit 
barn har officielle eller uofficielle tillids- eller ledelsesposter i Venstre. 
Som nævnt ovenfor har din kone dog været medlem af Ringe byråd i pe-
rioden 1993-1997, hvor hun var valgt for Venstre. 
 
Det er endvidere oplyst, at du før 2001 deltog i debatten om skat med of-
fentliggørelse af forskellige artikler og udtalelser til pressen. Dette ar-
bejde stoppede i 2001 for ikke at skabe usikkerhed om rollen som under-
skrivende revisor for Venstre. 
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Endeligt fremgår det af redegørelsen, at du ikke kommer privat sammen 
med medlemmer af ledelsen i Venstre, dog har du og din ægtefælle del-
taget i partiformandens 50 års fødselsdagsfest sammen med i alt ca. 300 
indbudte personer. Det er oplyst, at du selv betalte for din og din ægte-
fælles deltagelse i festen. Desuden er det oplyst, at du og din ægtefælle 
har været mindre bidragsydere til Venstres valgkampagner mv, ligesom I 
deltager i Venstres landsmøde. 
 
Du har oplyst, at du i perioden 2011 til september 2014 blandt andet har 
afgivet revisionspåtegninger på regnskaber for Venstres Landsorganisa-
tion og Venstres Folketingsgruppe, samt erklæringer vedrørende: 
 

• gruppestøtteregnskab til Folketingets Præsidium 
• forbrug af partistøtte 
• indberetning til rejsegarantifonden 
• årsregnskabet for EU-bevilling for Venstres Landsorganisation 
• bekræftelse til enkelte valgs bidragsydere om, at pengene er ind-

gået på Venstres Landsorganisations bankkonto 
 
I 2014 har du/Deloitte foretaget følgende opgaver for Venstres Landsor-
ganisation: 
 

• Revision af Projektregnskab for EU-patentoplysningsmidler 
• Brev om de skattemæssige regler for ”Diæter til medarbejdere i 

anledning af rejse og ophold for Venstres Landsorganisation”. 
• Brev om de skattemæssige regler om beskatningsforhold ved re-

ceptioner. 
• Brev til SKAT om bindende svar for en konkret situation vedrø-

rende Venstres Landsorganisation. 
• Brev til SKAT om bindende svar for en anden konkret situation 

vedrørende Venstres Landsorganisation. 
• Revisionsbekræftelse af mellemværende med ekstern part. 
• Erklæring om faktiske resultater på 3 konkrete spørgsmål til 

Venstres Landsorganisation. 
• Brev om korrektion til noteoplysningen i regnskab 2012 sendt til 

Økonomi & Indenrigsministeriet. 
• Brev til SKAT om korrektion af 2.964 kr. i en lønoplysningssed-

del. 
 
Det er i redegørelsen anført, at din primære opgave er varetagelse af er-
klæringsopgaverne, mens selve assistanceopgaverne udføres af Deloittes 
specialafdelinger. 
 
Retligt grundlag 
Revisorlovens § 24 fastsætter i sammenhæng med bestemmelserne i 
uafhængighedsbekendtgørelsen kravene til revisors uafhængighed. 
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Uafhængighedsbekendtgørelsens1 § 1, stk. 1, fastslår, at revisor ikke må 
påtage sig en erklæringsopgave, når eller hvis revisors uafhængighed 
kan være truet. I henhold til uafhængighedsvejledningen2 omhandler det-
te situationer, hvor revisor påviseligt ikke er uafhængig (independence in 
mind) og situationer, hvor en velinformeret tredjemand mener, at revisor 
ikke er uafhængig (independence in appearance).  
  
At der er tale om en velinformeret tredjemand, betyder i henhold til uaf-
hængighedsbekendtgørelsen, at det ikke er enhver tvivl, der er relevant, 
men at den skal opstå hos en person, der forudsættes at have den fornød-
ne indsigt omkring en konkret erklæringsafgivelse til at kunne foretage 
en vurdering af forholdene. 
  
Uafhængighedsbekendtgørelsens § 2 oplister de situationer, hvor revisor 
altid skal afstå fra at påtage sig en erklæringsopgave. Disse omhandler 
situationer, hvor revisor  
  

• er familiemæssigt knyttet til den erklæringen vedrører 
• har været ansat i en ledelsesfunktion inden for 2 år, hos den som 

erklæringen vedrører 
• har en direkte eller væsentlig indirekte økonomisk interesse i 

den som erklæringen vedrører 
• i øvrigt har forretningsmæssig forbindelse med den erklæringen 

vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomisk 
interesse, medmindre den forretningsmæssige forbindelse ud-
øves inden for begge parters normale virksomhed, på almindeli-
ge forretningsmæssige vilkår og ikke har et så betydeligt om-
fang, at den udgør en trussel. 

 
Uafhængighedsbekendtgørelsens § 6 nævner nogle situationer, hvor re-
visor skal overveje sin uafhængighed. Bestemmelsen er ikke udtømmen-
de, hvorfor der kan opstå andre situationer end de nævnte, hvor revisor 
skal overveje sin uafhængighed. I modsætning til § 2, kan revisor, hvis 
han identificerer trusler mod sin uafhængighed opstille sikkerhedsforan-
staltninger, som gør, at han eventuelt alligevel kan påtage sig en erklæ-
ringsopgave. 
 
Styrelsens vurdering 
Efter det oplyste anser styrelsen ikke uafhængighedsbekendtgørelsens § 
2 for at være relevant, idet det er anført, at du ikke er ledelsesmedlem i 
de omtalte organisationer, at du ikke er i familie med organisationernes 
ledelsesmedlemmer, og du ikke har andre forretningsmæssige mellem-
værender med organisationerne, udover at du reviderer regnskabet, beta-
ler kontingent og giver mindre bidrag i forbindelse med valgkampagner. 
Dette er efter styrelsens vurdering ikke et forretningsomfang som ligger 

1 Bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 
2 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders 
uafhængighed af 24. marts 2009 
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uden for begge parters normale virksomhed og har et så betydeligt om-
fang, at det udgør en trussel mod din uafhængighed.  
 
Styrelsen har herefter vurderet om uafhængighedsbekendtgørelsens § 6, 
har været overtrådt. Det er i redegørelsen fra Deloitte anført, at din pri-
mære opgave er at varetage erklæringsopgaverne, mens assistanceopga-
verne udføres af Deloittes specialafdelinger. Styrelsen forstår dette såle-
des, at du har indsat sikkerhedsforanstaltninger, der bevirker, at du kan 
foretage erklæringsafgivelsen uden at komme i en situation, hvor du skal 
tage stilling til sit eget arbejde. 
  
Medlemskab af en forening medfører ikke i sig selv sådanne trusler mod 
uafhængigheden, at revisor ikke kan lade sig vælge som revisor for for-
eningen Det er i uafhængighedsvejledningen anført, at revisors uaf-
hængighed kan trues, hvis revisor fremmer eller modvirker sin kundes 
stilling i en retssag eller anden situation (partiskhed). Det fremgår ikke 
af redegørelsen, at dette skulle være tilfældet.. Det skal i den forbindelse 
nævnes, at det er styrelsens opfattelse, at hvis en revisor medvirker til at 
frembringe faktuelle oplysninger til myndighederne om eksempelvis 
foreningens skatteforhold, så vil dette ikke true revisors uafhængighed. 
  
Samlet set er det styrelsens vurdering ud fra det modtagne materiale, at 
din uafhængighed ikke har været truet i en sådan grad, at du burde have 
trukket dig som revisor for Venstres Landsorganisation og Venstres fol-
ketingsgruppe. Styrelsen har baseret vurdering på, at en velinformeret 
tredjemand, der har konkret kendskab til erklæringsopgaverne ikke vil 
have tvivl om revisors uafhængighed, jf. ovenstående. 
 
Du er velkommen til at kontakte undertegnede, hvis der er spørgsmål 
til ovenstående.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Erhvervsstyrelsen 
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