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Forord

Det skal være enkelt og attraktivt at drive an-
svarlig virksomhed i hele Danmark. 

Det er Erhvervsstyrelsens mission, og det er 
vores tilgang til de mange forskelligartede op-
gaver, vi varetager. Det indebærer, at vi arbej-
der for at gøre den erhvervsrettede regulering 
enkel at efterleve, samtidig med at regulerin-
gen fremmer ansvarlig ledelse og økonomisk 
troværdighed. Derudover yder vi en effektiv og 

professionel service til virksomhederne og vejleder og hjælper dem, som har brug for 
det.

Størstedelen af de danske virksomheder er ansvarlige virksomheder, som overholder 
reglerne og retter ind ved anvisning herom. Erhvervsstyrelsen understøtter denne an-
svarlige adfærd. 

De få virksomheder, der ikke har vilje til at overholde reglerne, skal selvfølgelig opleve en 
øget risiko for at blive udtaget til kontrol.

Erhvervsstyrelsen ønsker at være en kompetent og troværdig kontrol- og tilsynsmyndig-
hed, der arbejder på et risikobaseret og datadrevet grundlag. Derfor har vi fokus på at di-
gitalisere de arbejdsgange, hvor det skaber værdi, og lade digitale løsninger understøtte 
manuelle kontroller og sagsbehandling. På den måde kan vi målrette vores indsats mod 
de brodne kar, så det ikke går ud over de mange virksomheder, der arbejder for at skabe 
den vækst og velstand, vi alle nyder godt af.

Året 2020 har været et helt særligt og udfordrende år. COVID-19 har tvunget alle dele 
af Danmark og dansk erhvervsliv til at omstille sig til en uforudsigelig hverdag med 
restriktioner og begrænsninger. Erhvervsstyrelsen har i 2020 behandlet ca. 230.000 an-
søgninger om kompensation og udbetalt ca. 30 mia. kr. i kompensation. Det har krævet 
opbygning af en stor it-understøttet forvaltning og en datadrevet kontrol for at modvir-
ke, at pengene havner i de forkerte hænder. 

Sagsbehandlingen og kontrollen af de mange ansøgninger har kunnet lade sig gøre, for-
di Erhvervsstyrelsen har en veludviklet digital infrastruktur, og fordi styrelsen de seneste 
år har brugt betydelige ressourcer på at udvikle automatiske processer, der kan screene, 
udvælge og behandle store mænger data. Der blev i 2020 sat ekstra turbo på dette ar-
bejde, bl.a. i samarbejde med Skatteforvaltningen om udveksling af data. 

Som en stor milepæl har Erhvervsstyrelsen i 2020 udviklet en datadrevet kontrolplatform 
og en såkaldt svigsmodel, der med machine learning gør det muligt i nær-realtid og med 
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en høj grad af sikkerhed at udsøge virksomheder, personer og netværk, som med stor 
sandsynlighed begår eller vil begå økonomisk kriminalitet. Enten mod staten eller andre 
virksomheder.

Denne årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2020 giver et 
overblik over styrelsens erhvervsrettede kontrol og de fokusområder, vi har været særligt 
optagede af i 2020. Desuden giver vi et indblik i de fokusområder, vi forventer vil præge 
kontrol- og tilsynsindsatsen i 2021.
 
 

God læselyst, 

Katrine Winding 
Direktør 
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I partnerskab med andre gør Erhvervsstyrelsen det enkelt og at-
traktivt at drive ansvarlig virksomhed og skabe udvikling i hele 
Danmark. 

Med denne målsætning arbejder Erhvervsstyrelsen for at skabe de bedste rammer for 
ansvarlige virksomheder. Styrelsen har en varieret 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 overholdelse heraf gennem bl.a. kontrol og tilsyn. 

Målet er at gøre det nemt for ansvarlige virksomheder at overholde deres forpligtelser 
og svært for andre at omgå reglerne. 

Det indebærer, at Erhvervsstyrelsen: 

Arbejder for at gøre indberetningsløsningerne nemme og intuitive at anvende. 
Yder vejledning og hjælper de ansvarlige virksomheder med at efterleve reglerne. 
Understøtter, at de oplysninger, virksomhederne indberetter, er korrekte. 
Anvender ny teknologi til at forebygge fejl og mangler i indberetningerne. 
Målretter indsatsen gennem en risikobaseret tilgang og reagerer, når regler ikke 
efterleves. 
Samarbejder på tværs af kontrolområder og med andre tilsynsmyndigheder. 

Formålet med Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats er for det første at sikre, at 
den generelle erhvervsrettede regulering efterleves, så virksomhederne oplever fair og 
lige konkurrencevilkår. Erhvervsstyrelsen udgør i den forbindelse den første forsvarslinje 
mod snyd med selskaber og regnskaber, da styrelsen modtager alle registreringer af 
selskaber og indberetninger af årsrapporter.

For det andet er det formålet, at de oplysninger, der udstilles i CVR, herunder virksomhe-
dernes årsrapporter, er retvisende, så virksomheder og myndigheder kan handle i tillid 
til, at informationerne er korrekte. Et godt datagrundlag er vigtigt både for myndigheder 
i kontroløjemed og for erhvervslivets aktører, herunder for samhandels- og samarbejds-
partnere.

Kun få virksomheder og personer har ikke vilje til at overholde reglerne. Størstedelen af 
de virksomheder og personer, som Erhvervsstyrelsen fører kontrol og tilsyn med, over-
holder således reglerne, anvender styrelsens digitale løsninger og retter ind ved anvis-
ning herom. Det er ansvarlige virksomheder, og styrelsen understøtter denne ansvarlige 
adfærd. De virksomheder, som ikke har samme vilje til at agere ansvarligt, skal selvfølge-
lig opleve et ekstra pres i forhold til at blive udtaget til kontrol.

Erhvervsstyrelsen har fortsat fokus på digitale løsninger. Det gælder både i forhold til 
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vejledning og i forhold til kontrol. Det betyder først og fremmest, at borgere og virk-
somheder allerede i registrerings- og indberetningsøjeblikket får den nødvendige hjælp 
– vejledning – til at sikre korrekt registrering og indberetning. Derved undgås fejl og 
mangler, som virksomhederne og styrelsen efterfølgende skal bruge ressourcer på at få 
rettet op på. 

Digitale løsninger i kontrollen betyder derudover, at Erhvervsstyrelsens kontrol- og til-
synsindsats i højere grad end tidligere er dataunderstøttet. Dermed kan styrelsen bedre 
målrette den manuelle sagsbehandling ud fra risiko og væsentlighed. Det betyder, at 
de sager, som herefter udtages til manuel sagsbehandling, vil være mere komplekse og 
overtrædelserne grovere.

Dette skifte i fokus vil virksomhederne opleve som en bred indsats over for de fleste 
og en grundig kontrol af de få. Det vil alt andet lige betyde, at styrelsen med tiden må 
forventes at behandle færre sager i den manuelle sagsbehandling end hidtil, men med 
større effekt.

Erhvervsstyrelsen arbejder løbende på at sikre et tidssvarende lovgrundlag for kontrol- 
og tilsynsindsatsen. Det gælder i alle dele af den erhvervsrettede lovgivning, herunder 
selskabsloven, årsregnskabsloven og revisorloven. Styrelsens lovgennemgang i 2019 ud-
møntede sig i, at erhvervsministeren den 5. februar 2020 fremsatte et lovforslag, som 
blev enstemmigt vedtaget af Folketinget den 12. maj 2020 og trådte i kraft den 1. juli 
2020 hhv. den 1. januar 2021. 

De nye regler – i daglig tale kontrolloven – giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at gribe 
ind over for brug af stråmænd samt mulighed for yderligere kontrol med både identite-
ter og adresser i selskabskontrollen. Derudover giver reglerne mulighed for mere risiko-
baseret og dybdegående kontrol af årsrapporter, så det kan afdækkes, om regnskabet 
afspejler den økonomiske virkelighed. Reglerne giver også mulighed for tvangsopløs-
ning af virksomheder, der nægter at svare på styrelsens anmodninger om oplysninger 
eller ikke efterlever påbud om berigtigelse af ulovlige forhold. Endelig styrker loven kra-
vene til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Erhvervsstyrelsen har som led i kontrol- og tilsynsindsatsen fokus på at være en god sam-
arbejdspartner for erhvervslivet og i den forbindelse at kommunikere klart og tydeligt. 
Derfor fik styrelsen i 2018 udarbejdet en ekstern vurdering af styrelsen som kontrol- og 
tilsynsmyndighed på det erhvervsrettede område. Denne undersøgelse er blevet fulgt 
op af en ny undersøgelse i 2020. Undersøgelserne viser, at der generelt er tilfredshed 
med og tillid til Erhvervsstyrelsen som kontrol- og tilsynsmyndighed. Undersøgelserne 
viser dog også, at styrelsen fortsat har en opgave med at kommunikere klart og tydeligt 
– både konkret i forhold til den enkelte borger eller virksomhed og mere generelt om 
kontrol- og tilsynsindsatsen.
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Endelig arbejder Erhvervsstyrelsen tæt sammen med andre myndigheder, da både erfa-
ringsudveksling og viden- og datadeling er vigtigt for kontrol- og tilsynsindsatsen. Det 
gælder i særlig grad Skatteforvaltningen, men også søsterstyrelser inden for Erhvervs-
ministeriets område, herunder Sikkerhedsstyrelsen, som styrelsen senest har indledt et 
samarbejde med.

Denne årsberetning vedrører kontrol og tilsyn på følgende områder: 

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

Årsberetningen omfatter ikke Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn efter den specifikke er-
hvervsregulering. Det drejer sig fx om kontrol med COVID-19 kompensationsordninger-
ne, konkurrencen på telemarkedet, CO2-kvoter, e-privacy, strukturfondsmidler, eksport 
af dual-use produkter m.v.



2 Fokusområder
i 2020
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Erhvervsstyrelsen har i 2020 iværksat initiativer ved siden af de 
klassiske kontrol- og tilsynsaktiviteter. 

Initiativerne er i lighed med tidligere år iværksat med baggrund i fire indsatsområder: 

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

Styrket kontrol- og tilsynsindsats indebærer flere kontrolsager og udvikling af nye data-
drevne kontrolmetoder ved hjælp af fx machine learning. 

Fokus på forbedret datakvalitet betyder, at Erhvervsstyrelsen kontinuerligt arbejder med 
kvaliteten af de data, styrelsen modtager, bl.a. gennem styrkede digitale modtagekon-
troller og bedre opsamling af kontroldata på tværs af styrelsens kontrolområder. 

Med en indsats mod organiseret svindel har Erhvervsstyrelsen fokus på målrettet, struktu-
reret og tværgående forebyggelse og bekæmpelse af organiseret svindel. 

I relation til tværgående myndighedssamarbejde samarbejder Erhvervsstyrelsen bl.a. med 
Skatteforvaltningen om at bekæmpe svindel med skatter, moms og afgifter. 

I det følgende beskrives de væsentligste initiativer og aktiviteter for hvert indsatsområde. 
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2.1. Styrket kontrol- og tilsynsindsats 
Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats skal sikre, at den generelle erhvervsrettede 
regulering efterleves, så virksomhederne oplever fair og lige konkurrencevilkår. 

De seneste års fokus på etablering og implementering af et datadrevet tilsyn til at styrke 
kontrol- og tilsynsindsatsen har betydet, at Erhvervsstyrelsen siden 2018 har udviklet en 
avanceret datadrevet kontrolplatform baseret på: 

En grafdatabase, der kan sammenstille data fra flere forskellige datakilder, her - 
under Skatteforvaltningens data.
En skybaseret machine learning-platform til drift af machine learning-modeller  
(ML-modeller) i realtid.
ML-modeller, der analyserer data på prioriterede områder og inkorporeres i fag- 
systemerne. 

Erhvervsstyrelsen har i 2020 udviklet en ML-model, der med en høj grad af sandsynlig-
hed kan identificere svigsselskaber, også kaldet svigsmodellen. 

Svigsmodellen består af en lang række indikatorer, som med forskellig vægtning udsø-
ger de sager, hvor der kan være tale om, at et selskab forsøges registreret med svindel 
for øje. Sagerne, der derved udsøges, undergår herefter en manuel sagsbehandling. Sel-
skaber, som ikke lever op til selskabslovgivningens krav, vil ikke kunne registreres. For-
målet er således at stoppe selskaberne allerede i forbindelse med selskabsregistreringen, 
hvis det er muligt. Samtidig får Skattestyrelsen via indsigt i Erhvervsstyrelsens it-systemer 
oplysninger om de problematiske selskaber og dermed mulighed for at reagere på dem, 
der ikke kan registreres/registreringsnægtes. 

Modellen er bygget op omkring en infrastruktur, der betyder, at den let kan justeres 
og tilpasses nye kontrolformål afhængig af de datatyper og indikatorer, man supplerer 
modellen med.

Således blev svigsmodellen suppleret med en række yderligere relevante data og i en 
forsimplet version anvendt i forbindelse med Erhvervsstyrelsens kontrol af de ca. 230.000 
ansøgninger om COVID-19 kompensation, som Erhvervsstyrelsen modtog i 2020. Allere-
de i den foreløbige version viste modellen sig at have et stort potentiale for at identifice-
re de sager, hvor der var tale om svig. 

Efter forskellige justeringer blev svigsmodellen sat i drift i november 2020, så samtlige 
selskabsregistreringer nu løber gennem modellen og på den måde bliver vurderet i for-
hold til risikoen for svig i modsætning til tidligere, hvor der blev udtaget et mindre antal 
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sager til kontrol, ofte baseret på stikprøver. Dermed er stikprøvevis kontrol af enkeltsa-
ger erstattet af målrettet udsøgning af sager, hvor der er risiko for svig.

Modellen er et væsentligt skridt i den digitale, datadrevne indsats mod organiseret øko-
nomisk svindel med selskaber og regnskaber. Modellen effektiviserer og styrker Erhvervs-
styrelsens grundlag for kontrol ved at øge træfsikkerheden i kontrollerne signifikant.

På baggrund af erfaringerne med svigsmodellen har Erhvervsstyrelsen i 2020 arbejdet 
med udvikling af nye ML-modeller, som skal forbedre regnskabskontrollerne. Styrelsen 
har således påbegyndt udviklingen af ML-modeller, der kan identificere problematiske 
regnskaber. 

Erhvervsstyrelsen har indtil videre udviklet to modeller – en model, der kan udsøge fikti-
ve regnskaber, og en model, der kan udsøge regnskaber, der indeholder væsentlige fejl. 
Modellerne er endnu ikke sat i produktion, men det er styrelsens vurdering, at begge 
modeller viser gode evner til at udsøge de problematiske regnskaber og således har en 
fornuftig træfsikkerhed. Efter en grundig sagsbehandling af de første sager vil modeller-
ne blive justeret og rettet til. Det fulde potentiale af modellerne vil derfor først vise sig i 
løbet af 2021/2022.

Det er Erhvervsstyrelsens forventning, at de to ML-modeller kan medvirke til, at styrelsen 
kan føre en langt bedre og mere effektiv kontrol med regnskaber og regnskabsoplysnin-
ger. På samme måde som i svigsmodellen kan Erhvervsstyrelsen notificere Skattestyrel-
sen om problematiske regnskaber med henblik på at styrke Skattestyrelsens kontrol med 
moms-, afgifts- og skattesvig.

Tilsynsindsatsen er særligt på hvidvaskområdet blevet styrket i 2020 med flere ressourcer 
til den manuelle kontrol. Dette afspejler sig således også i afsnit 4.4 nedenfor, hvoraf det 
fremgår, at styrelsen i 2020 dels har nået flere tilsynsbesøg end i 2019, dels at der for 
flere af sagernes vedkommende er tale om en øget kompleksitet, uden at det har haft 
effekt på det samlede antal sager.

Erhvervsstyrelsen har også haft fokus på tidlig forebyggende indsats. Styrelsen har såle-
des på flere områder iværksat vejledningsindsatser af forskellig karakter:

Vejledning til små og mellemstore virksomheder på Virksomhedsguiden om for-
hold, man skal være opmærksom på for at undgå at blive (mis)brugt til svindel. 
De to første artikler om opmærksomhedspunkter i forhold til, at ens virksomhed 
bliver kapret og anvendt til svindel samt opmærksomhedspunkter i forbindelse 
med køb og salg af virksomheder er blevet offentliggjort i februar 2021. Flere 
artikler vil løbende blive offentliggjort. 
Vejledning om vurderingsberetninger. Erhvervsstyrelsen har på baggrund af en 
datadrevet kontrolindsats af indberettede vurderingsberetninger identificeret en 



Årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2020 I 13    

ERHVERVSSTYRELSEN

række gennemgående fejl. For at gøre det nemmere og hurtigere at foretage 
indberetninger med vurderingsberetninger har styrelsen udarbejdet en vejledning 
om anvendelse af vurderingsberetninger ved registreringer. 
Vejledning om indberetning af uoverensstemmelser om reelle ejere. Vejledningen 
handler om indberetning af uoverensstemmelser i forhold til de registrerede op-
lysninger om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor, der skal indberettes. 
Vejledning om regnskabsmæssig behandling af udbetalte kompensationer. Vej-
ledningen beskriver, hvordan et udsnit af de regnskabsmæssige problemstillinger, 
der er opstået i kølvandet på COVID-19, fx indregning af løntilskud og tilskud til 
faste omkostninger, skal håndteres i virksomhedens årsrapport.
Vejledningsindsats over for kunstbranchen, som i 2020 er blevet omfattet af de 
hvidvaskregler, som Erhvervsstyrelsen administrerer, herunder med quick-guide 
på dansk og engelsk.
Quick-guide til udarbejdelse af risikovurdering efter hvidvasklovens § 7. Quick-gui-
den er henvendt til de ikke-finansielle virksomheder og vejleder virksomhederne i 
at udarbejde en risikovurdering efter hvidvasklovens § 7.

Endelig vedtog Folketinget i foråret 2020 lovforslaget om en styrket kontrol- og tilsyn-
sindsats (kontrolloven). Loven har, som anført ovenfor, til formål at tilvejebringe de ju-
ridiske rammer for, at Erhvervsstyrelsen kan udføre en effektiv forudgående og efter-
følgende kontrol ved registrering af selskaber og indberetning af årsrapporter og er 
dermed grundlag for at kunne gribe hurtigere ind over for svindel og således fremme et 
ansvarligt erhvervsliv. Samtidig styrker lovændringen kravene til revisor som offentlighe-
dens tillidsrepræsentant. Erhvervsstyrelsen har derfor også arbejdet med implementerin-
gen heraf, både i forhold til at sikre den nødvendige it-understøttelse og i forhold til at 
sikre tilrettelæggelse af kontrollen.



Årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2020 I 14    

ERHVERVSSTYRELSEN

2.2. Forbedret datakvalitet 
Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats har – udover at sikre efterlevelse af reglerne 
på området – også til formål at forbedre kvaliteten af data, som styrelsen stiller til rådig-
hed for offentligheden og erhvervslivets aktører i CVR. Et godt datagrundlag er vigtigt 
for styrelsens kontrol- og tilsynsindsats, jf. afsnit 4, samt for andre myndigheder, som har 
til opgave at sætte ind over for kriminelle handlinger i virksomheder. 

Erhvervsstyrelsen har i 2020 fortsat haft fokus på at rette op på urigtige registreringer af 
identiteter og adresser i selskaber. Siden den 10. januar 2020 har personer og virksomhe-
der, der skal gennemføre kundekendskabsprocedure efter hvidvasklovens regler, været 
forpligtede til at indberette til Erhvervsstyrelsen, hvis de opdager uoverensstemmelser 
i forhold til oplysninger i Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere. De nye regler har 
betydet, at styrelsen i 2020 har behandlet en lang række henvendelser fra virksomheder 
og personer om sådanne uoverensstemmelser og dermed fået opdateret oplysningerne 
i styrelsens register over reelle ejere, se nærmere herom i afsnit 4.1.4.
 
Samtidig har Erhvervsstyrelsen haft fokus på kvaliteten af regnskabsdata. Styrelsen be-
nytter i stigende omfang automatiske, digitale kontroller i indberetningsøjeblikket til at 
foretage kontrol af de indberettede regnskabsdata. Styrelsen har fx indført en kontrol, så 
en årsrapport nu afvises, hvis virksomheden indberetter et ikke-revideret regnskab, men 
hvor revision ikke er blevet korrekt fravalgt i den foregående årsrapport. 

Kvalitetsdata om Erhvervsstyrelsens egen kontrol- og tilsynsindsats er vigtigt for en da-
tadrevet kontrol- og tilsynsindsats. Ved at samle data både om den enkelte sag og om 
større sagsmængder kan styrelsen gå fra formodninger om behov for indsatser til at 
analysere data til at træffe hurtigere og bedre beslutninger. 

Til at sikre datakvaliteten i Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats har styrelsen ud-
viklet et it-system, der understøtter løbende, struktureret dataopsamling af kontrol- og 
tilsynsresultater. It-systemet omfatter på nuværende tidspunkt regnskabskontrollen, sel-
skabskontrollen og tilsynet med erhvervsdrivende fonde og er under udvikling til også at 
omfatte de øvrige kontrolområder, revisortilsynet og hvidvasktilsynet, hvor nogle funkti-
oner allerede er taget i anvendelse. 

Ved at samle alle data om kontrol- og tilsynsindsatsen i et it-system opnås en ensartet og 
standardiseret datastruktur med afgrænsninger og definitioner, der sikrer, at konsistente 
data kan deles på tværs af kontrolområder og derudover kan anvendes i nye machine 
learning-modeller, herunder tværgående machine learning-modeller som fx svigsmo-
dellen.

Erhvervsstyrelsen har i 2020 påbegyndt en kortlægning af, hvilke personer og virksom-
heder der er omfattet af styrelsens hvidvasktilsyn. Kortlægningen skal sikre, at styrelsen 
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har et tilstrækkeligt datagrundlag og overblik over tilsynspopulationen for at kunne føre 
et mere effektivt og databaseret hvidvasktilsyn. En række af de personer og virksom-
heder, som Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med på hvidvaskområdet, kræver en offentlig 
godkendelse og er derfor umiddelbart identificerbare i offentligt tilgængelige registre. 
Hertil kommer en række personer og virksomheder, der er forpligtet til at lade sig regi-
strere i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, og som kan identificeres 
ad den vej, men da det er personen eller virksomhedens eget ansvar, at det sker, er det 
styrelsens erfaring, at det ikke i alle tilfælde faktisk sker. Endelig er der en række personer 
og virksomheder, som hverken er registreringspligtige eller omfattet af en godkendel-
sesordning, og som derfor ikke på samme måde er umiddelbart identificerbare. Kortlæg-
ningen forventes afsluttet i løbet af 2021.
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2.3. Indsats mod organiseret svindel 
Erhvervsstyrelsen har fokus på indsatsen mod bevidste fejl og mangler, som kan være 
udtryk for organiseret svindel. Sagerne er ofte både komplekse og omfangsrige. 

De sager, der handler om organiseret svindel, involverer ofte flere fagområder og bliver 
derfor bedst løst i en fokuseret og koordineret kontrolindsats på tværs af kontrolområ-
derne i Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har gennem de senere år styrket indsatsen i 
sager, der går på tværs af flere kontrolområder, da der i sagskomplekser med alvorlige 
overtrædelser af fx regnskabslovgivningen i mange tilfælde også er alvorlige overtræ-
delser af selskabslovgivningen, ligesom det kan være relevant at inddrage tilsynet med 
de godkendte revisorer, hvis et revideret regnskab indeholder alvorlige fejl og mangler. 
Indsatsen koordineres i styrelsens interne taskforce. 

Erhvervsstyrelsens interne taskforce, der afdækker sager om organiseret svindel, blev 
nedsat i 2018. I 2020 har styrelsen evalueret både organisering og processer og har i den 
forbindelse foretaget de relevante tilpasninger. Dette skal understøtte, at taskforcen får 
det bedst mulige grundlag for at dele viden samt koordinere og træffe fælles beslutnin-
ger om indsatser. 

Taskforcen har i 2020 fået et nyt fokusområde, nemlig de erfaringer, der kommer af 
behandling af sager i forbindelse med ansøgninger om kompensation efter COVID-19 
hjælpepakkerne samt efterkontrollen heraf. Erfaringer herfra er også relevante for sty-
relsens øvrige kontrolområder. Taskforcen er derfor i samarbejde med de medarbejdere, 
der behandler COVID-19 kontrolsager, ved at udarbejde en samarbejdsprocedure, der 
skal sikre, at nyttig viden fra COVID-19 kontrolsagerne i muligt omfang deles med styrel-
sens generelle erhvervsrettede kontrolområder.

Erhvervsstyrelsen har desuden, som også anført ovenfor, på baggrund af de hidtidige er-
faringer med avancerede datamodeller til udsøgning af sager til manuel sagsbehandling 
i selskabskontrollen udviklet en ML-model, der kan udsøge svigssager allerede i forbin-
delse med registreringen af et selskab, samt ML-modeller, der kan identificere proble-
matiske regnskaber. ML-modellerne skal bidrage til, at Erhvervsstyrelsen mere præcist 
kan identificere de registreringer og indberetninger, som skal undergå yderligere under-
søgelser enten hos styrelsen selv eller hos Skatteforvaltningen. 

Et vigtigt led i indsatsen mod organiseret svindel er en løbende udbygning af dataplat-
formen med nye data. Det gælder i særlig grad data fra Skatteforvaltningens systemer 
for at validere selskaber og personer i registreringsfasen og til at validere forskellige 
oplysninger i selskabernes årsrapporter ved indberetning heraf. Erhvervsstyrelsen sam-
arbejder derfor med Skattestyrelsen i indsatsen mod organiseret svindel.

Erhvervsstyrelsen har desuden igangsat samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og Ar-
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bejdstilsynet for at vurdere, om styrelsens dataplatform kan bidrage til deres virksom-
hedsrettede kontrolopgaver, herunder om datadeling på tværs af de involverede kon-
trolmyndigheder kan kvalificere den samlede kontrolindsats.

Som anført oven for har Erhvervsstyrelsen i 2020 haft særligt fokus på at sikre korrekt 
registrering af selskabers reelle ejere. Formålet med denne indsats er foruden at sikre 
korrekte data om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register tillige at skabe gennemsigtig-
hed i ejerforhold, så det bliver sværere at sløre ejerskabet gennem indviklede selskabs-
konstruktioner.
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2.4. Tværgående myndighedssamarbejde  
I de komplekse svigssager, hvor der sker svindel på tværs af myndighedsområder og re-
gelsæt, er et tæt samarbejde mellem berørte myndigheder nødvendigt for at forebygge, 
afdække og begrænse omfanget af svindlen. Erhvervsstyrelsen har de seneste år intensi-
veret samarbejdet med andre myndigheder. 

Særligt samarbejdet med Skattestyrelsen har de seneste år således vist sig nyttigt – både 
på det mere strategiske niveau og på det operationelle niveau. Det gælder fx sager 
om unddragelse af skatte-, moms- eller afgiftsbetalinger, hvor Skatteforvaltningen og 
Erhvervsstyrelsen samarbejder og udveksler data bl.a. med henblik på at få lukket de 
virksomheder, der alene agerer med svindel for øje. Der er fortsat fokus på at sikre, at 
det nødvendige grundlag for samarbejdet, herunder i forhold til udveksling af data, er 
til stede. 

Erhvervsstyrelsen har endvidere etableret et fast samarbejde med Rigspolitiet, der be-
tyder, at politiet, når de i en politiforretning ikke møder en virksomhed på den angivne 
adresse, giver besked til Erhvervsstyrelsen herom. Det er nyttig viden for styrelsen, som 
herefter har mulighed for at søge forholdet afklaret eller i sidste ende, hvor dette ikke er 
muligt, at oversende virksomheden til tvangsopløsning hos skifteretten.

Derudover samarbejder Erhvervsstyrelsen med kuratorer og likvidatorer, når et selskab 
tages under tvangsopløsning. Det sker både af hensyn til kuratorer og likvidatorers mu-
lighed for at behandle sagerne bedst muligt, men også for at opnå nyttig viden om 
beslægtede sager. 

HvidvaskForum, der består af en række af de myndigheder, der er involveret i bekæm-
pelse af hvidvask og terrorfinansiering, har bl.a. til formål at fremme et effektivt og kon-
struktivt samarbejde mellem myndighederne i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinan-
siering. I regi heraf blev der i oktober 2019 nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål 
at koordinere vejledning og information til branchen og offentligheden. Erhvervsstyrel-
sen varetager formandskabet herfor.
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Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats i 2020 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 om-
fang 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: De væsentligste nøgletal for Erhvervsstyrelsens erhvervsrettede kontrol og til-
syn i 2020 

Kontrol-/tilsynsgrundlag Væsentligste aktiviteter 
i året

Selskabskontrol – virksomheds- 
registreringer

→

Der er foretaget knap 390.000 
registreringer.

Der er rejst 10.987 sager i alt, 
hvoraf 7.654 er registrerings-kon-
trolsager, 1.014 sager er regi-
streringsindsigelser og 2.319 er 
efterfølgende kontrolsager.

Digitale modtagekontroller

→

Automatiske kontroller i forbindel-
se med indberetning af årsrappor-
ter.

Der er indført 16 nye automa-
tiske kontroller på specifikke 
punkter i årsrapporter.

Regnskabskontrol

→

Der er indberettet ca. 300.000 
årsrapporter fra regnskabspligtige 
virksomheder.

Der er rejst 1.487 kontrolsager.

Regnskabskontrol – børsnotere-
de virksomheder

→

Der er 207* børsnoterede virksom-
heder, der har indberettet års- og 
delårsrapport, heraf er de 124 
omfattet af årsregnskabsloven.

Der er rejst 16 sager.

Tilsyn med revisorer og
revisonsvirksomheder

→

Der er ca. 1.350 godkendte revi-
sionsvirksomheder og ca. 3.250 
godkendte revisorer.

Der er gennemført kvalitets-
kontrolbesøg hos 54 revisions-
virksomheder og iværksat 88 
undersøgelser. Derudover er 
der iværksat en temabaseret 
kvalitetskontrol af erklæringer 
afgivet til brug for ansøgning om 
kompensation for virksomhedens 
faste omkostninger (COVID-19).

 Hvidvasktilsyn

 →

Det anslås, at 12.000 virksomheder 
og personer er omfattet af tilsynet. 
Heraf er 1.440 personer og virksom-
heder registreret i hvidvaskregisteret.

 Der er gennemført 125 tilsynsbe-
søg. Det har medført 230 reaktio-
ner i form af påbud og påtaler for 
overtrædelse af hvidvaskloven. 
Der er desuden foretaget 10 
politianmeldelser.

 Tilsyn med erhvervsdrivende
 fonde
 
 →

 Der er 1.410 erhvervsdrivende fonde 
registreret i Erhvervs-styrelsens 
register.

Der er rejst 153 sager baseret 
på temakontroller og 54 sager 
baseret på risikovurdering.

* Omfatter både virksomheder underlagt Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets kontrol.
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I dette afsnit redegøres nærmere for indsatserne i 2020 på de 
fem erhvervsrettede kontrol- og tilsynsområder:

  1.   Selskabskontrol: Kontrol med registreringer i CVR 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: Undersøgelser af potentielle
overtrædelser af revisorlovgivningen og kvalitetskontrol af revisionsvirksom-
heder.

         
         

  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 virk-
somhedsformer, 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 Det Centrale Virk-
somhedsregister (herefter CVR), der registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervs-
styrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk (herefter Virk). 

Formålet med Erhvervsstyrelsens selskabskontrol er for det første, at de data, som virk-
somhederne registrerer i CVR, er korrekte og i overensstemmelse med lovgivningen og 
for det andet, at lovgivningen overholdes. Antallet af virksomheder omfattet af selskabs-
kontrollen er stigende.

TABEL 2: Virksomheder omfattet af selskabskontrollen 

2017 2018 2019 2020

Aktieselskaber 33.809 34.793 34.424 34.053

Anpartsselskaber 212.176 231.812 249.028 270.518

Iværksætterselskaber* 23.648 37.209 37.290 24.821

Partnerselskaber/ 
kommanditaktieselskaber 1.024 1.209 1.328 1.463

Kapitalselskaber i alt 270.657 305.023 322.070 330.855

LEV-virksomheder** 4.767 5.045 4.767 4.779

I alt 275.424 310.068 326.837 335.634

* Eksisterende iværksætterselskaber skal inden den 15. oktober 2021 omregistreres til anpartsselskaber 
(ApS) eller opløses. Ellers kan de blive sendt til tvangsopløsning.
** LEV-virksomheder er erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar, som ikke er kapitalsel-
skaber 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 gennemfø-
res (registreringskontrol). Desuden behandler Erhvervsstyrelsen sager, hvor en person 
eller et selskab henvender sig til Erhvervsstyrelsen, fordi personen eller selskabet mener 
at være forurettet i forbindelse med en registrering i selvbetjeningsløsningen (registre-
ringsindsigelser). Endelig har Erhvervsstyrelsen mulighed for efterfølgende at anmode 
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om dokumentation for en registrerings lovlighed i op til tre år efter registreringen (efter-
følgende kontrol). 

Der bliver dagligt foretaget en lang række registreringer af virksomheder, som er omfat-
tet af selskabskontrollen, og det er disse registreringer, som bl.a. danner grundlaget for 
Erhvervsstyrelsens kontrolsager. 

FIGUR 1: Virksomhedsregistreringer omfattet af selskabskontrollen
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* Det høje antal registreringer i 2017 og 2018 afspejler, at samtlige virksomheder omfattet af selskabs-
kontrollen pr. 1. juli 2017 blev omfattet af forpligtelsen til at registrere reelle ejere.

4.1.1 Registreringskontrol 
Registreringskontrol omfatter både stiftelser af, og senere ændringer i, et selskab. Kon-
trollen består af flere elementer og indledes allerede i selve registreringsfasen i forbin-
delse med, at en person (anmelder) indtaster oplysninger med henblik på at foretage 
en registrering af et selskab. I den indledende registreringskontrol foretages der således 
en automatisk, digital kontrol på mere end 20 punkter af, om de indtastede oplysninger 
opfylder minimumsbetingelserne, og en registrering kan gennemføres (hård kontrol). 
Denne kontrol hjælper virksomhederne til at foretage korrekte registreringer af deres 
virksomheder. Minimumsbetingelserne omfatter bl.a., at der er indsat en ledelse, som 
opfylder selskabslovens krav, at der er indskudt en minimumsselskabskapital, og at stif-
telserne og ændringerne er blevet foretaget inden for selskabslovens frister. 

Når en registrering opfylder minimumsbetingelserne, kan registreringen umiddelbart 
gennemføres, medmindre registreringen derefter udtages til manuel kontrol. Hvis re-
gistreringen udtages til manuel kontrol, foretager Erhvervsstyrelsen en gennemgang af 
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de dokumenter og oplysninger, der er indberettet i forbindelse med anmeldelsen. Hvis 
anmeldelsen ikke opfylder kravene i selskabsloven, kan styrelsen i nogle tilfælde anmode 
anmelder om yderligere dokumentation, hvorefter anmeldelsen kan registreres. Alter-
nativt vil styrelsen afvise at registrere anmeldelsen. Hvorvidt en registrering udtages til 
manuel kontrol, kan bero på forskellige forhold, jf. nedenfor. 

TABEL 3: Udviklingen i antallet af registreringskontroller

2016 2017 2018 2019* 2020

Datadrevne kontroller 0 0 1.401 4.906 3.835

Kontrol på grund af anmelder 813 1.178 797 2.616 2.869

Øvrige kontroller 0 59 102 768 950

Registreringskontrolsager i alt 813 1.237 2.300 8.290 7.654

* Det bemærkes, at opgørelsen i 2019 skete efter en anden metode. Dette er ændret, så opgørelsesme-
toden er ens for alle år. Det medfører imidlertid en korrektion af tal for 2019 i forhold til Årsberetningen 
2019.

Datadrevne kontroller
Datadrevne kontroller omfatter sager, som er blevet udtaget til manuel sagsbehandling 
på baggrund af digitale værktøjer som machine learning. Med hjælp fra machine lear-
ning har Erhvervsstyrelsen udtaget de sager, hvor der var størst sandsynlighed for, at 
registreringen indeholdt forhold i strid med selskabsloven. 

Indsatsen i 2020 har bl.a. haft fokus på, om stiftelserne og ændringerne levede op til 
selskabslovens regler, herunder om der var behørig dokumentation for, at selskabskapi-
talen var til stede. 

Erhvervsstyrelsen har i 2020 udviklet nye værktøjer til de datadrevne kontroller, herunder 
fx en identifikationsmodel, der læser data på et indberettet pas. 

Dertil kommer udvikling af svigsmodellen, som ud fra data fra bl.a. Skattestyrelsen og 
Erhvervsstyrelsen skal forudsige, om et selskab vil begå bestemte former for svig, og på 
den baggrund vil blive udtaget til en særlig kontrol. Modellen er sat i drift i november 
2020, og dens effekt vil derfor først kunne aflæses 2021. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1 
for en nærmere beskrivelse af svigsmodellen.

Erhvervsstyrelsen har desuden haft fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden for ind-
beretninger i selvbetjeningsløsningen ved at udarbejde vejledninger, der skal hjælpe 
med at mindske mindre fejl og mangler i indberetningerne, så flere sager registreres 
straks uden en manuel kontrol. 
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Erhvervsstyrelsen har i 2020 behandlet 3.835 sager, der var udtaget til manuel kontrol på 
baggrund af data i forbindelse med indberetningen. 

I ca. 20 pct. af sagerne blev stiftelsen eller ændringen af selskabet registreret, efter Er-
hvervsstyrelsen havde foretaget en berigtigelse af anmeldelsen. Sådanne berigtigelser 
kan fx være registrering af korrekt adresse eller præcisering af vurderingsberetninger om 
indskudte aktiver i selskabet. 

I omkring 35 pct. af sagerne traf Erhvervsstyrelsen afgørelse om at afvise registreringen 
af stiftelsen eller ændringen af selskabet, eller anmelder valgte selv at frafalde anmel-
delsen grundet uoprettelige mangler i indberetningen. Hovedparten af de afviste re-
gistreringer vedrørte manglende underskrift fra stifterne, manglende information om 
selskabskapitalen eller mangler i dokumentationen for, at selskabskapitalen var til stede 
ved stiftelsen af selskabet. I en mindre andel af de afviste sager havde Erhvervsstyrelsen 
formodning om, at anmelder og/eller stifter ikke havde vilje til at overholde lovgivnin-
gen, og at selskabet derfor sandsynligvis ikke var stiftet med et formål om at drive lovlig 
erhvervsvirksomhed. 

I de resterende sager var grundlaget for stiftelsen eller ændringerne af selskabet i orden, 
og registreringen kunne derfor gennemføres uden yderligere handlinger. 

Kontrol på grund af anmelder 
Kontrol af registreringer på grund af anmelder omfatter sager, hvor Erhvervsstyrelsen 
tidligere har spærret for den pågældende anmelders adgang til at foretage straksre-
gistreringer, og hvor et forsøg på en ny registrering derfor kræver kontrol. Kontrollen 
omfatter også de sager, hvor Erhvervsstyrelsen midlertidigt har spærret for anmelders 
adgang, mens styrelsen har undersøgt, om vedkommende har misbrugt Erhvervsstyrel-
sens selskabsregistreringsløsning. Sagerne omhandler alle former for selskabsregistre-
ringer, herunder også uproblematiske registreringer, som fx ændring af selskabernes 
kontaktoplysninger. 

Erhvervsstyrelsen har i 2020 foretaget 2.869 kontroller på baggrund af anmelder. 

Erhvervsstyrelsen har fortsat stort fokus på at stoppe anmeldere, der gentagne gange 
foretager mangelfulde registreringer eller bevidst misbruger styrelsens selvbetjenings-
løsning. Derfor udtages fortsat flere registreringer til manuel kontrol, fordi Erhvervssty-
relsen har spærret for den pågældendes adgang til at foretage straksregistreringer.

I omtrent 10 pct. af sagerne traf Erhvervsstyrelsen afgørelse om at afvise registreringen 
af stiftelsen eller ændringen af selskabet, eller anmelder valgte selv at frafalde anmeldel-
sen grundet uoprettelige mangler i indberetningen. 

I ca. 20 pct. af sagerne blev stiftelsen eller ændringen af selskabet registreret, efter Er-
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hvervsstyrelsen havde foretaget en berigtigelse af anmeldelsen. 

I de resterende sager var grundlaget for stiftelsen eller ændringerne af selskabet i orden, 
og registreringen kunne derfor gennemføres uden yderligere handlinger. 

Øvrige kontroller 
Øvrige kontroller er sager, hvor Erhvervsstyrelsen på baggrund af de indberettede oplys-
ninger har vurderet, at sagen skal underlægges manuel behandling, inden anmeldelsen 
kan registreres. Det er fx sager, hvor de tilknyttede personer har en CPR-status, som an-
giver, at de er registreret uden at have en kendt adresse, eller sager hvor der er anvendt 
en ledelseserklæring i stedet for en vurderingsberetning ved omdannelse af et selskab. 

Erhvervsstyrelsen har i 2020 gennemført 950 øvrige kontroller. 

Erhvervsstyrelsen har fortsat i 2020 har haft fokus på selskaber, hvor mindreårige er ble-
vet registreret som selskabets ejere med henblik på at undersøge, hvorvidt den mindre-
årige er berettiget til at udøve sine stemmerettigheder i selskabet. I 25-30 pct. af disse 
sager er der behov for en berigtigelse, mens ca. 10 pct. ender med, at selskabets ledelse 
frafalder eller Erhvervsstyrelsen afviser registreringen.

I omtrent 25 pct. af de øvrige kontroller traf Erhvervsstyrelsen afgørelse om at afvise re-
gistreringen af stiftelsen eller ændringen af selskabet, eller anmelder valgte selv at frafal-
de anmeldelsen grundet uoprettelige mangler i indberetningen. Afvisningerne skyldtes 
først og fremmest, at de anmeldte stiftelser og ændringer ikke opfyldte selskabslovens 
regler om fx dokumentation for kapitalen ved omdannelse af anpartsselskaber. 

I omkring 15 pct. af sagerne blev stiftelsen eller ændringen af selskabet registreret, 
efter Erhvervsstyrelsen havde foretaget en berigtigelse af anmeldelsen. 

I de resterende sager var grundlaget for stiftelsen eller ændringerne af selskabet i or-
den, og registreringen kunne derfor gennemføres uden yderligere handlinger.

4.1.2 Registreringsindsigelser 
Sager vedrørende indsigelser omfatter henvendelser fra personer eller selskaber, som 
mener, at der er foretaget en uretmæssig registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetje-
ningsløsning, der vedkommer deres person eller selskab. Fælles er, at det er den foruret-
tede person eller det forurettede selskab, der henvender sig til Erhvervsstyrelsen, som på 
den baggrund iværksætter en kontrol af registreringen. 

Hvis en person gør indsigelse over en registrering, som efter Erhvervsstyrelsens vurde-
ring er uretmæssig, kan styrelsen administrativt slette den pågældende registrering. I 
sådanne tilfælde vil styrelsen normalt også spærre for, at den pågældende anmelder 
fremadrettet kan foretage straksregistreringer i styrelsens selvbetjeningsløsning, lige-
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som styrelsen kan anmelde forholdet til politiet.

TABEL 4: Udviklingen i antallet af registreringsindsigelser

2016 2017 2018 2019* 2020

Adresseindsigelser 149 134 267 474 534

Øvrige indsigelser 221 413 428 547 480

Indsigelser i alt 370 547 695 1.021 1.014

* Det bemærkes, at opgørelsen i 2019 skete efter en anden metode. Dette er ændret, så opgørelsesme-
toden er ens for alle år. Det medfører imidlertid en korrektion af tal for 2019 i forhold til Årsberetningen 
2019.

Størstedelen af registreringsindsigelserne, svarende til omkring 50 pct., var i 2020 adres-
seindsigelser, hvor der blev gjort indsigelse over, at et selskab havde hjemsted på en 
bestemt adresse. Stigningen i adresseindsigelser skyldes bl.a. et bedre samarbejde med 
skattemyndighederne, som nu oftere gør styrelsen opmærksom på, at et selskab ikke 
kan træffes på det registrerede hjemsted.

I 40 pct. af de 534 adresseindsigelser har Erhvervsstyrelsen ikke kunnet komme i kon-
takt med selskabet, hvorfor selskabets hjemstedadresse som følge deraf er ændret til 
Erhvervsstyrelsens adresse, hvorefter styrelsen har anmodet Sø-og Handelsretten om   
tvangsopløsning. 

I ca. 15 pct. af de 480 øvrige registreringsindsigelser måtte Erhvervsstyrelsen henvise til, 
at sagen skulle afgøres ved domstolene, da der var uenighed om registreringens lovlig-
hed, hvilket kræver en domstolsprøvelse at afgøre. 

I omkring 20 pct. af de 480 øvrige registreringsindsigelser måtte Erhvervsstyrelsen ad-
ministrativt slette en registrering. Det er enten sket som følge af, at en person har gjort 
indsigelse inden for 14 dage efter at være indsat som deltager i et selskab, hvorefter 
Erhvervsstyrelsens praksis er administrativt at slette registreringen, eller styrelsen har 
konstateret, at registreringen var uretmæssig.

I ca. 15 pct. af de 480 øvrige registreringsindsigelser har der været tale om et egentligt 
misbrug af selvbetjeningsløsningen. Af de sager, hvor der var tale om misbrug af selv-
betjeningsløsningen, har Erhvervsstyrelsen i halvdelen af tilfældene spærret for anmel-
ders 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. 

4.1.3 Efterfølgende kontrol 
Som supplement til registreringskontrollen foretager Erhvervsstyrelsen en efterfølgende 
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kontrol af registreringer. Sager udtages til efterfølgende kontrol på baggrund af da-
tatræk, der suppleres med kontrol i de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen 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. 

Hvis Erhvervsstyrelsen bliver bekendt med, at der er foretaget en uretmæssig registre-
ring 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 tvangsopløse sel-
skabet. Derudover har styrelsen mulighed for spærre for, at den pågældende anmelder 
kan foretage straksregistrering i styrelsens selvbetjeningsløsning, ligesom styrelsen kan 
anmelde forholdet til politiet. 

I den efterfølgende kontrol har Erhvervsstyrelsen i 2020 fortsat haft fokus på, om sel-
skabers ledelse og ejere er registreret med en lovlig og korrekt bopælsadresse. Dette er 
vigtigt for at forhindre folk med tvivlsomme motiver i at registrere sig under en urigtig 
adresse og dermed gøre det vanskeligt for myndigheder og virksomheder at finde frem 
til de pågældende. Sagerne beror dels på henvendelser fra tredjemand, dels på udtræk 
i egne data. 

TABEL 5: Udviklingen i antallet af efterfølgende kontroller

2016 2017 2018 2019* 2020

Sager efter henvendelse fra tredjemand 0 425 351 272 196

Sager baseret på udtræk i egne data** 0 0 1.006 2.084 837

Fejlrettelser*** - - - 635 864

Øvrige sager 0 0 815 424 422

Efterfølgende kontrolsager i alt 0 425 2.172 3.415 2.319

* Det bemærkes, at opgørelsen i 2019 skete efter en anden metode. Dette er ændret, så opgørelsesme-
toden er ens for alle år. Det medfører imidlertid en korrektion af tal for 2019 i forhold til Årsberetningen 
2019.
** Sagerne er udtaget på baggrund af manuelle gennemgange og opslag i Erhvervsstyrelsens egne 
data.
*** Disse sager var tidligere en del af kategorien ”Sager efter henvendelse fra tredjemand”.

Nedgangen i antallet af efterfølgende kontroller i 2020 skyldes primært, at Erhvervssty-
relsen ikke har haft en større kontrolindsats af efterfølgende kontroller som fx i 2019 ved 
afskaffelsen af muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber. 

Sager efter henvendelse fra tredjemand
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 
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selskaber.

Sager baseret på udtræk i egne data 
Efterfølgende kontroller på baggrund af udtræk i Erhvervsstyrelsens egne data har som 
anført oven for haft særligt fokus på kontrol af, at selskabers ledelse og ejere er registre-
ret med en lovlig og korrekt bopælsadresse. 

Fejlrettelser 
Fejlrettelser sker i sager, hvor virksomheder henvender sig til Erhvervsstyrelsen for at 
få rettet en registrering. Det kan fx dreje sig om, at selskabet har registreret en forkert 
selskabskapital i forbindelse med en kapitalforhøjelse. Erhvervsstyrelsen kontrollerer, om 
det er muligt at ændre i den allerede foretagne registrering, og om den oprindelige re-
gistrering var lovligt foretaget. Såfremt det er muligt at foretage ændring af den oprin-
delige registrering, foretager Erhvervsstyrelsen en fejlrettelse heraf. Hvis den oprindelige 
registrering ikke var lovligt foretaget, tilbagefører Erhvervsstyrelsen denne registrering. 

Øvrige sager 
Kategorien øvrige sager dækker over en række forskellige sager, herunder sager hvor 
Erhvervsstyrelsen på baggrund af samarbejdet på tværs af styrelsens kontrol- og tilsyns- 
områder får en formodning om, at selskaberne bevidst ikke har foretaget korrekt regi-
strering. Dertil kommer sager, der udspringer af behandlingen af andre sager som led i 
selskabskontrollen, henvendelser fra andre myndigheder eller anden sagsbehandling, fx 
aktindsigter. 

Væsentligste resultater af de efterfølgende kontroller 
I 30-35 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 eller ejernes 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 knap 10 pct. af sagerne medførte den efterfølgende kontrol, at selskabet blev oversendt 
til tvangsopløsning hos skifteretten. 

TABEL 6: Selskaber oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten*

2018 2019 2020

Selskaber oversendt til tvangsopløsning 184 746 195

Heraf selskaber oversendt til tvangsopløsning 
uden mulighed for genoptagelse 90 473 10

* Antallet er opgjort efter det år, hvor sagen er rejst, mens oversendelsen kan være sket i et senere år.



Årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2020 I 31    

ERHVERVSSTYRELSEN

Der er tale om sager, hvor et selskab oversendes til tvangsopløsning som følge af Er-
hvervsstyrelsens efterfølgende kontrol. Udover de nævnte sager oversender Erhvervs-
styrelsen også selskaber til tvangsopløsning som følge af manglende indberetning af 
årsrapport og manglende ledelse, ejer og revisor, det vil sige forhold, som ikke er knyttet 
direkte til styrelsens kontrol. 

I under 5 pct. af de afsluttede efterfølgende kontroller konstaterede Erhvervsstyrelsen et 
groft misbrug af Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning, hvilket medførte, at Erhvervs-
styrelsen spærrede for anmelders adgang til at foretage straksregistreringer og anmeld-
te forholdet til politiet. 

4.1.4 Indberetning af uoverensstemmelser om reelle ejere 
Virksomheder, fonde, foreninger m.fl. er forpligtet til at registrere oplysninger om sine 
reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere. Hvis personer og virksomheder, 
der skal gennemføre kundekendskabsprocedure efter hvidvasklovens regler, opdager 
uoverensstemmelser i forhold til oplysninger i Erhvervsstyrelsens register, har de siden 
den 10. januar 2020 været forpligtet til at indberette disse uoverensstemmelser til Er-
hvervsstyrelsen. 

Formålet med indberetningspligten er at sikre, at oplysningerne om reelle ejere i Er-
hvervsstyrelsens register er opdaterede og aktuelle for derved at skabe gennemsigtig-
hed i ejerforhold, så det bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem 
indviklede selskabskonstruktioner.

Erhvervsstyrelsen har i 2020 modtaget 741 indberetninger om sådanne uoverensstem-
melser.

Når styrelsen modtager en indberetning, tager styrelsen kontakt til selskabet med hen-
blik på at få afdækket forholdene omkring selskabets reelle ejere. Langt de fleste forhold 
bliver herefter om nødvendigt berigtiget, men styrelsen kan som følge af manglende 
korrekt registrering af reelle ejere udstede tvangsbøder med henblik på at få virksom-
heden til at berigtige forholdene. I sidste ende kan styrelsen oversende selskabet til 
skifteretten til tvangsopløsning. 

TABEL 7: Indberetninger af uoverensstemmelser af reelle ejere

2020

Pengeinstitut og lign. 688

Rådgivere 40

Øvrige 13

Indberetninger i alt 741
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Indberetningspligten indebærer ikke en mistanke om hvidvask, terrorfinansiering eller 
skatteunddragelse. Der er alene tale om en indberetning af uoverensstemmelser, der 
skal sikre, at oplysningerne om reelle ejere er nøjagtige og aktuelle. Såfremt der er en 
mistanke om hvidvask m.v., vil der skulle ske underretning af Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk Kriminalitet (Hvidvasksekretariatet).
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4.2. Regnskabskontrol 
Erhvervsstyrelsen modtog i 2020 ca. 300.000 årsrapporter for de regnskabspligtige virk-
somheder omfattet af årsregnskabsloven. Godt 95 pct. af de modtagne årsrapporter 
er aflagt af små virksomheder i regnskabsklasse B, mens 124 er aflagt af børsnoterede 
virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. 

Regnskabskontrollen er inddelt i to faser. Den første fase ligger i forbindelse med ind-
beretningen 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 grund-
lag eller som en fokuseret temabaseret indsats. 

For de børsnoterede virksomheder er der tale om en særlig skærpet kontrol, idet alle 
virksomheder over tid vil blive kontrolleret. 

Formålet med Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol er først og fremmest at sikre, at de 
årsrapporter, som virksomhederne indberetter, er korrekte. Derudover har kontrollen 
til formål at hindre, at der indberettes årsrapporter med det formål at anvende dem til 
svindel. 

4.2.1 Digitale modtagekontroller 
Erhvervsstyrelsen anvender også digitale modtagekontroller i forbindelse med indberet-
ning af årsrapporter og medvirker på samme måde som ved registrering af selskaber til 
at sikre mere retvisende data om selskaber og regnskaber i CVR, ligesom kontrollerne 
understøtter, at virksomhederne i højere grad efterlever lovgivningen på området. 

Modtagekontrollerne indebærer, at de indberettede årsrapporter mødes af en digital 
kontrol på en række punkter i forbindelse med indberetningen. Nogle kontroller bety-
der, at årsrapporten afvises (hård kontrol), mens andre kontroller giver virksomheden en 
advisering om mulige fejl, men uden at årsrapporten afvises (blød kontrol).

FIGUR 2: Udvikling i antallet af digitale modtagekontroller
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Erhvervsstyrelsen har primo 2020 idriftsat de sidste modtagekontroller, som vedrører 
korrekt fravalg af revision, som en stor del af arbejdet i 2019 også blev brugt på. Kon-
kret betyder det, at virksomheden bliver mødt af en modtagekontrol, hvis der sendes 
et ikke-revideret regnskab ind, men hvor revision ikke er blevet korrekt fravalgt i den 
foregående årsrapport.

Europa-Kommissionen har offentliggjort en forordning, der fastsætter regler for de fil-
formater, som børsnoterede virksomheders årsrapporter, som aflægges efter de interna-
tionale regnskabsstandarder IFRS, skal udarbejdes i – European Single Electronic Format 
(herefter ESEF). 

Selvom indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen ikke er direkte omfattet af de 
nye krav, finder Erhvervsstyrelsen det naturligt at tage en aktiv rolle. Forordningen vil 
derfor også få betydning for de årsrapporter, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. 
Styrelsen har på den baggrund i 2020 klargjort indberetningsløsningen for årsrapporter, 
således at det bliver muligt at indberette årsrapporter, som er aflagt efter ESEF, fra den 
1. januar 2021. 

Hensigten med ESEF er at styrke gennemsigtigheden på kapitalmarkederne ved at gøre 
data mere tilgængeligt for analytikere, investorer og andre interessenter. Konkret bety-
der det, at årsrapporter skal udarbejdes i HTML, som er et format, der kan åbnes af alle 
standard webbrowsere. HTML erstatter for mange virksomheder PDF-formatet.

Udstedere, som aflægger koncernregnskab, skal desuden benytte inlineXBRL til at op-
mærke regnskabstallene i virksomhedens primære finansielle opgørelser, det vil sige 
resultatopgørelsen samt opgørelsen af anden totalindkomst, balancen, egenkapitalop-
gørelsen og pengestrømsopgørelsen.

Dermed vil de virksomheder, som ifølge forordningen har pligt til at opmærke de primæ-
re finansielle opgørelser i koncernregnskabet i inlineXBRL ved indberetning til Finanstil-
synet, have mulighed for at indberette hele årsrapporten i samme format til Erhvervs-
styrelsen.

I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen udviklet en række modtagekontroller, som er 
målrettet indberetninger via ESEF, med henblik på at hjælpe virksomhederne til korrekt 
indberetning og dermed retvisende data i CVR.

4.2.2 Efterfølgende, manuelle kontroller 
Erhvervsstyrelsens efterfølgende, manuelle regnskabskontrol består dels i en række mål-
rettede og fokuserede indsatser, hvor væsentlige fejl eller indikationer på væsentlige fejl 
udsøges direkte på baggrund af de digitalt indberettede årsrapporter, og dels i en øvrig 
risikobaseret kontrol, hvor de kontrollerede årsrapporter udsøges på baggrund af andre 
faktorer. 
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TABEL 8: Udvikling i antallet af sager baseret på efterfølgende, manuelle kontroller 

2017 2018 2019 2020

Ulovlige kapitalejerlån 521* 1.311 1.322 911

Overtrædelser af bogføringsloven 211 102 245 132

Modificeret konklusion i revisors
påtegning 14 335 151 82

Øvrige risikobaserede sager 227 105 763 362

Sager i alt 973 1.853 2.481 1.487

* 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.

Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen på enkelte parametre har justeret i metoden til op-
gørelse af antallet af sager. Det gælder for antallet af politianmeldelser i sager om ulov-
lige kapitalejerlån og overtrædelser af bogføringsloven samt antallet af sager om påbud 
om revision. Det gælder derimod ikke de overordnede tal for antallet af sager, hverken 
samlet eller på de enkelte delområder, jf. tabel 8. Den justerende opgørelsesmetode vil 
betyde en forskydning af, i hvilket år en sag tæller med, og vil konkret have betydning i 
tabel 9, idet sagerne herefter først tæller med i det år, sagerne afsluttes, i modsætning til 
tidligere, hvor de talte med i det år, de blev rejst.

Ulovlige kapitalejerlån 
Ulovlige kapitalejerlån udsøges som udgangspunkt på baggrund af den relevante post 
i balancen, men Erhvervsstyrelsen arbejder løbende på at udsøge ulovlige kapitalejerlån 
ud fra andre kriterier. 

FIGUR 3: Sager vedrørende ulovlige kapitalejerlån 
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Ved større lån politianmelder Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt forholdet samt på-
byder revision af de to kommende årsregnskaber. Det samme gør sig gældende, når der 
er tale om gentagelsestilfælde og andre skærpende omstændigheder.

Tabel 9: Reaktioner i sager vedrørende ulovlige kapitalejerlån* 

2018 2019 2020

Påbud om tilbagebetaling samlet i kroner ca. 500 mio. kr. ca. 485 mio. kr. ca. 495 mio kr.

Antal virksomheder påbudt revision i
efterfølgende to regnskabsår 15 226 241

Antal virksomheder politianmeldt 12 215 236

* Det bemærkes, at opgørelsen af påbud og politianmeldelser i 2018 og 2019 skete efter en anden me-
tode. Dette er ændret, så opgørelsesmetoden er ens for alle år. Det medfører imidlertid en korrektion 
af tal for 2018 og 2019 i forhold til Årsberetningen 2018 og 2019.

Overtrædelse af bogføringsloven 
Erhvervsstyrelsen har udsøgt og screenet regnskaber med indikationer på, at revisor har 
konstateret en overtrædelse af bogføringsloven. Styrelsens indsats har til formål at sikre 
overholdelse af bogføringsloven og på den måde sikre mere korrekte og fyldestgørende 
regnskaber. 

Erhvervsstyrelsen har herefter rejst sager, som vedrører overtrædelser af bogførings-
loven. Overtrædelsen kan fx bero på, at virksomheden ikke har opbevaret bilagene i 
overensstemmelse med kravene herom i bogføringsloven eller ikke har haft et ajourført 
bogholderi.

FIGUR 4: Sager vedrørende overtrædelser af bogføringsloven 
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Erhvervsstyrelsens kontrol omfatter årsregnskaber, hvor revisor enten alene har fremhæ-
vet et forhold vedrørende overtrædelse af bogføringsloven, og/eller hvor overtrædelsen 
har været af en sådan karakter, at revisor har modificeret sin konklusion.

TABEL 10: Fordeling af rejste sager på baggrund af revisors påtegning

2018 2019 2020

Antal sager rejst, hvor revisor alene har fremhævet forhold 
vedrørende overtrædelse af bogføringsloven 54 172 103

Antal sager rejst, hvor revisor grundet overtrædelse af bog-
føringsloven desuden har modificeret sin påtegning 48 73 29

Sager i alt 102 245 132

Erhvervsstyrelsen kan – foruden et påbud om at bringe overtrædelsen til ophør – fratage 
virksomhederne muligheden for at fravælge revision i de tilfælde, hvor der er sket væ-
sentlige overtrædelser af bogføringsloven.

TABEL 11: Reaktioner i sager vedrørende overtrædelser af bogføringsloven*

2018 2019 2020

Antal virksomheder frataget mulighed for at fravælge revision 8 8 48

Antal virksomheder, der er politianmeldt 8 6 32

* Det bemærkes, at opgørelsen af påbud og politianmeldelser i 2018 og 2019 skete efter en anden me-
tode. Dette er ændret, så opgørelsesmetoden er ens for alle år. Det medfører imidlertid en korrektion 
af tal for 2018 og 2019 i forhold til Årsberetningen 2018 og 2019.

Erhvervsstyrelsen forventer, at op mod yderligere 51 af de i 2018-2020 rejste sager vil bli-
ve oversendt til politiet, når styrelsens sagsbehandling heraf færdiggøres i løbet af 2021. 

Regnskaber med modificeret konklusion i revisors påtegning 
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang kontrolleret et udsnit af de regnska-
ber, hvor revisor ikke har været i stand til at afgive en konklusion på regnskabet eller i 
revisionspåtegningen har taget forbehold for indregningen eller målingen af en eller fle-
re regnskabsposter. I begge tilfælde er der sket overtrædelse af regnskabslovgivningen. 
Langt de fleste modificerede konklusioner vil således kunne undgås, hvis virksomhedens 
ledelse sikrer sig, at årsrapporten lever op til lovgivningens krav. 

Erhvervsstyrelsens indsats er rettet mod at få berigtiget de overtrædelser, som ligger bag 
de modificerede konklusioner i revisors påtegning, og på den måde sikre mere korrekte 
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og fyldestgørende regnskaber. 

TABEL 12: Sager vedrørende regnskaber med modificeret konklusion i revisors påteg-
ning 

2018 2019 2020

Antal screenede regnskaber med modificeret konklusion 1.100 564 455

Antal sager rejst i året 335 151 82

Antal sager afsluttet i året* 51 351 130

Antal åbne sager ultimo året 284 85 37

* En sag afsluttes, når afgørelsen – et påbud – er efterkommet. 

Fokus for indsatsen i 2020 har været at rejse de væsentligste sager. Ved en udvælgelse 
af de væsentligste sager er der bl.a. taget udgangspunkt i forbeholdets karakter samt 
størrelsen af henholdsvis forbeholdet og virksomheden. 

Hvis Erhvervsstyrelsen påbyder virksomheden at udarbejde et nyt, revideret årsregnskab, 
fratages virksomheden samtidig muligheden for at fravælge revision i de to kommende 
regnskabsår. Det gælder uanset, om virksomheden allerede lovligt har fravalgt revision 
for det kommende regnskabsår. Formålet er at sikre, at virksomheden også fremadrettet 
overholder gældende lovgivning og efterkommer styrelsens påbud. 

TABEL 13: Reaktioner i sager om modificeret konklusion* 

2018 2019 2020

Påbud om at rette fejlen/fejlene i kommende årsrapport 2 65 21

Påbud om at udarbejde en ny årsrapport 6 155 41

Frataget muligheden for at fravælge revision 7 214 53

Afsluttet uden reaktion 45 147 72

* Det bemærkes, at opgørelsen af påbud og politianmeldelser i 2018 og 2019 skete efter en anden me-
tode. Dette er ændret, så opgørelsesmetoden er ens for alle år. Det medfører imidlertid en korrektion 
af tal for 2018 og 2019 i forhold til Årsberetningen 2018 og 2019.

Øvrig risikobaseret regnskabskontrol 
Erhvervsstyrelsens øvrige risikobaserede regnskabskontrol har været rettet mod årsrap-
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porter, der indeholder væsentlige overtrædelser af årsregnskabsloven og selskabsloven, 
og har haft fokus på virksomheder, hvor der har været indikationer på, at regnskaberne 
er anvendt som led i organiseret svindel. Herudover har styrelsen haft en indsats rettet 
mod årsrapporter aflagt af virksomheder omfattet af regnskabsklasse C med henblik på 
at afdække væsentlige fejl og mangler i disse.

TABEL 14: Øvrige risikobaserede sager

2019 2020

Overholdelse af størrelsesgrænser for fravalg af revision 85 38

Ulovlig udbytteudlodning - 42

Kontrol af årsrapporter i regnskabsklasse C 4 36

Diverse risikobaserede sager 674 246

Øvrige risikobaserede sager i alt 763 362

Erhvervsstyrelsen har i 2020 rejst 38 sager, hvor virksomheder har indsendt en ikke-re-
videret årsrapport, men hvor der har været indikationer på, at størrelsesgrænserne for 
at kunne fravælge revision var overskredet, idet ledelsen har ignoreret adviseringer i 
forbindelse med indberetning af årsrapporten (modtagekontroller). Det er Erhvervssty-
relsens vurdering, at det faldende antal sager netop kan tilskrives, at styrelsen i årets 
løb har igangsat en række digitale modtagekontroller, der skal sikre, at revisionspligtige 
virksomheder indberetter et revideret årsregnskab. 

Erhvervsstyrelsen har i 2020 desuden iværksat en særlig kontrol af virksomheder, der 
har udloddet ordinært udbytte uden tilstrækkelige frie reserver hertil – også kendt som 
ulovlig udbytteudlodning. I forbindelse med opstarten af den særlige kontrolindsats ud-
sendte styrelsen i juli 2020 en nyhed, hvoraf det bl.a. fremgik, at styrelsen vil styrke 
kontrolindsatsen mod ulovlige udbytter. I efteråret 2020 er der rejst 42 kontrolsager. I 
hovedparten af kontrolsagerne har Erhvervsstyrelsen truffet afgørelse om, at virksomhe-
derne skal tilbagebetale de ulovlige udbytter inkl. den lovpligtige rente. Derudover skal 
ledelsen for virksomheden samt en godkendt revisor erklære sig om, at dette er sket, og 
at det ulovlige forhold dermed er bragt til ophør. Langt hovedparten af de 42 sager er 
afsluttet, og de resterende forventes afsluttet i løbet af 2021.

Derudover videreførte Erhvervsstyrelsen i 2020 den særlige kontrol af udvalgte årsrap-
porter for virksomheder, som aflægger årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmel-
ser for regnskabsklasse C, som omfatter mellemstore og store virksomheder (dog ikke 
børsnoterede virksomheder, der indgår i regnskabsklasse D). Kontrollen omfattede 36 
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årsrapporter, der blev udvalgt på baggrund af en kombination af risikoindikationer og 
tilfældig udvælgelse. De udvalgte årsrapporter blev screenet med henblik på at vurdere, 
om de indeholder åbenbare og væsentlige fejl og mangler. Det har givet anledning til at 
rejse én sag i 2019 og 10 sager i 2020. Der udestår fortsat at blive truffet endelig afgø-
relse i to af de rejste sager. Det forventes, at disse to verserende sager afsluttes i 2021. 
Derudover er to sager henlagt, mens de resterende syv sager er afsluttet. I de sager, hvor 
styrelsen traf afgørelse, blev virksomhederne påbudt at rette op på fejlene i kommende 
årsrapporter.

Erhvervsstyrelsen har på styrelsens hjemmeside offentliggjort et notat, hvori styrelsen 
har redegjort nærmere for den foretagne kontrol og resultaterne heraf.

Gå til notatet: 'Kontrol af årsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C'

Den øvrige risikobaserede regnskabskontrol tager udgangspunkt i sager, hvor Erhvervs-
styrelsen konstaterer væsentlige fejl eller mangler i årsrapporten, herunder: 

Sager om forfalskede revisionspåtegninger. 
Sager med indikationer på, at regnskaberne kan være anvendt som led i organi-
seret svindel. 
Sager som led i indsatser på tværs af flere kontrolområder. 
Sager vedrørende ikke korrekt fravalg af revision. 
Henvendelser fra forskellige interessenter, bl.a. virksomheder, borgere og andre 
myndigheder.

Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at årsrapporten indeholder en forfalsket revisionspå-
tegning, trækker Erhvervsstyrelsen straks årsrapporten tilbage fra offentliggørelse. Virk-
somheden er derefter stillet som om, at årsrapporten ikke er indberettet og vil derfor 
skulle indberette på ny. Derudover vil Erhvervsstyrelsens reaktion i en stor del af sagerne 
være, at virksomheden får påbud om at berigtige årsrapporten og bliver frataget mu-
ligheden for at fravælge revision for indeværende og de to følgende regnskabsår. Hvis 
virksomheden ikke inden den af styrelsen fastsatte frist har indberettet en behørig års-
rapport, oversender Erhvervsstyrelsen den pågældende virksomhed til tvangsopløsning. 

TABEL 15: Virksomheder oversendt til tvangsopløsning

2019 2020

Virksomheder oversendt til tvangsopløsning 124 65

Erhvervsstyrelsen har i 2020 oversendt 65 virksomheder til skifteretten til tvangsopløs-
ning som følge af en kontrolsag i 2020 eller tidligere. Antallet af virksomheder oversendt 
til tvangsopløsning hidrører fra alle styrelsens gennemførte regnskabskontrolsager – og 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-kontrol-af-aarsrapporter-virksomheder-omfattet-af-regnskabsklasse-c-notat
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ikke kun relateret til virksomheder oversendt til tvangsopløsning i den øvrige risikoba-
serede kontrol.

I 2019 havde Erhvervsstyrelsen en særlig indsats mod ikke-godkendte revisorer, som før-
te til 431 rejste sager. Den indsats har ikke været gentaget i 2020, da styrelsen i stedet for 
efterfølgende, manuel kontrol har indført en digital modtagekontrol i forbindelse med 
indberetningen af årsrapporten.

4.2.3 Kontrol af børsnoterede virksomheder 
Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabs-
loven 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 tilsva-
rende de virksomheder, som er underlagt et finansielt tilsyn. Det er Finanstilsynet og 
Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse i de enkelte sager. Hvis afgørelsen er principiel 
eller har videregående betydning for den enkelte virksomhed eller branche, vil den blive 
forelagt Finanstilsynets bestyrelse, som er øverste ansvarlige myndighed for tilsynet. 

Der var 207 børsnoterede virksomheder ultimo 2020, heraf 124 virksomheder omfattet 
af årsregnskabsloven.

Udsøgning af sager kan ske på baggrund af såvel risikovurdering som tilfældig udvæl-
gelse. Det følger af den fælles europæiske kontrolmyndighed ESMA’s (The European 
Securities and Markets Authority) retningslinjer. 

De års- og delsårsrapporter, 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 Erhvervsstyrelsen bl.a. haft fokus på: 

Om virksomhederne i deres halvårsrapportering og deres børsmeddelelser har 
taget højde for justerede resultatforventninger i relation til COVID-19, og om disse 
er begrundet og forklaret tilstrækkeligt.
Virksomhedens anvendelse af leasingstandarden – IFRS 16 – herunder især op-
lysninger, der vedrører virksomhedernes skøn over leasingperioden og diskonte-
ringsfaktoren.
Virksomhedens vurderinger og skøn ved indregning af indtægter, fordeling af om-
sætning på forskellige kategorier og virksomhedens oplysning om kontraktaktiver.
Øget gennemsigtighed om usikre skattepositioner og virksomhedens indregning 
af udskudte skatteaktiver fra uudnyttede fremførbare underskud.
Informationen, der er givet i ledelsesberetningen vedrørende ikke-finansielle 
oplysninger og anvendelse af alternative resultatmål. 
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TABEL 16: Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets kontrol i 2020 

2018 2019 2020

Års-
rapporter

Delårs-
rapporter

Års-
rapporter

Delårs-
rapporter

Års-
rapporter

Delårs-
rapporter

Antal sager primo året 9 9 11 2 12 3

Antal sager rejst i året 20* 3* 18* 9* 12 4

Antal sager afsluttet i året 18 10 17 9 18 6

Antal åbne sager ultimo året 11 2 12 2 6 1

* En enkelt børsnoteret virksomhed fik kontrolleret både årsrapporten og delårsrapport, og en anden 
virksomhed fik kontrolleret delårsrapporten for både 2018 og 2019.

Af tabel 17 fremgår resultatet af de 12 regnskabskontrolsager, der blev påbegyndt og 
afsluttet i 2020. Resultatet af kontrollen vises samlet for Finanstilsynet og Erhvervsstyrel-
sen, da der er tale om en fælles kontrolindsats.

TABEL 17: Resultat af kontrollen i 2020
Årsrapport
for 2019

Delårsrapport
for 2020 Samlet

Udstedere omfattet af børstilsynet ultimo 2020 - - 207

Færdigkontrollerede års- og delårsrapporter 9 3 12

Fejl 2 1 3

Overtrædelser, uden betydning for investorernes 
beslutningstagen 1 0 1

Ingen fejl og overtrædelser (henlagt)* 6 2 8

* I to af sagerne, hvor der blev konstateret fejl, fik virksomheden et påbud om at rette forholdet i den 
nært forestående årsrapport.

4.2.4 Internationalt samarbejde 
Det internationale samarbejde er centralt for Erhvervsstyrelsens udførelse af regnskabs-
kontrollen. Styrelsen har også i 2020 deltaget aktivt i arbejdet i ESMA (The European 
Securities and Markets Authority) vedrørende regnskabskontrollen, så danske afgørelser 
følger den europæiske linje, og der ikke blandt danske myndigheder, revisorer eller virk-
somheder udvikles en særlig dansk fortolkning af IFRS (International Financial Reporting 
Standards). 

Erhvervsstyrelsen har i 2020 foretaget indrapportering til ESMA af de afgørelser, der er 
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truffet i Danmark for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Derud-
over har styrelsen rapporteret om emner, der relaterer sig til IFRS 16 om leasingkontrak-
ter og om ikke-finansielle oplysninger i ledelsesberetningen til brug for ESMA’s årlige 
aktivitetsrapport. Styrelsen har endvidere rapporteret om COVID-19 effekten i halvårs-
rapporter for danske børsnoterede virksomheder. 
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4.3. Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder 
Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og revisionsvirk-
somheder. Der er registreret ca. 1350 godkendte revisionsvirksomheder og ca. 3250 
godkendte revisorer i Danmark pr. 1. januar 2020. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for det 
offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Tilsynet har primært til formål 
at bidrage til at højne kvaliteten af revisors arbejde, så brugerne, såvel offentlige myn-
digheder som erhvervslivets aktører, kan have tillid til de erklæringer med sikkerhed, 
som revisor afgiver. I 2020 er der indberettet ca. 127.000 årsrapporter til Erhvervsstyrel-
sen, hvor der er afgivet en erklæring med sikkerhed af en godkendt revisor. 

Erhvervsstyrelsen har i 2020 offentliggjort en ny tilsynsplan, som indebærer, at der i 2020 
sker et paradigmeskift i tilsynet med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Sty-
relsens tilsynsindsats bliver fremover mere datadrevet og tilrettelægges med henblik på 
at kunne afdække markedet og prioritere indsatsen, hvor denne har størst samfunds-
mæssig betydning. 

I forbindelse med kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder øges antallet af stikprøver 
af erklæringer på årsregnskaber aflagt af børsnoterede, finansielle samt store virksom-
heder i forhold til tidligere, idet der er behov for at sikre, at tilsynet har fokus på erklæ-
ringsopgaver, hvor potentielle fejl og mangler vurderes at have størst betydning for 
samfundsøkonomien og for tredjemand. I den forbindelse er der offentliggjort en liste 
med de virksomheder, der i regi af kvalitetskontrollen er defineret som de 100 største 
danske virksomheder. Den udførte revision, herunder den af revisor afgivne erklæring på 
årsrapporterne for de 100 virksomheder, der indgår på listen, vil være genstand for en 
kvalitetskontrol over en periode på seks år

Desuden vil der i højere grad blive gennemført temabaserede kvalitetskontroller, lige-
som styrelsen oftere vil gøre brug af muligheden for at iværksætte undersøgelser – frem 
for kvalitetskontrol – i situationer, hvor dette vurderes at være mest hensigtsmæssigt.

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 revisi-
onsvirksomhedens interne organisation, herunder kvalitetsstyringssystem. Derudover 
omfatter kontrollen en stikprøvevis gennemgang af udvalgte erklæringsopgaver. 

Erhvervsstyrelsen udtager revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol på baggrund af en 
risikoanalyse. De revisionsvirksomheder, der har større revisionskunder, skal dog udta-
ges inden for en angiven tidsperiode uanset risiko. 
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TABEL 18: Sager vedrørende kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder

ERHVERVSSTYRELSEN

2017 2018 2019 2020

Antal igangværende kontroller primo året* 137 152 180 224

Antal gennemførte kontrolbesøg i året 109 84 103 54

Antal kontroller afsluttet i året 94 56 59 117

Antal igangværende kontroller ultimo året 152 180 224 161

* De igangværende kvalitetskontroller pr. 1. januar vedrører revisionsvirksomheder, hvor der er gen-
nemført kvalitetskontrolbesøg i årene inden.

En kvalitetskontrol afsluttes med, at Erhvervsstyrelsen udarbejder en rapport til den kon-
trollerede 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 19: Resultatet af kvalitetskontroller

2017 2018 2019 2020

Afsluttet uden yderligere opfølgning 85 39 44 88

Opfølgende kvalitetskontrol 9 17 15 29

I alt 94 56 59 117

Det, der afgør, om en revisionsvirksomhed skal gennemgå en opfølgende kontrol eller 
får en henstilling om selv at følge op på kontrollen, er som udgangspunkt omfanget og 
væsentligheden af observationer i forbindelse med gennemgangen af erklæringsopga-
ver, eller hvis der har været tale om væsentlige fejl og mangler ved kvalitetsstyringssy-
stemet eller revisionsvirksomhedens overvågning. 

En opfølgende kvalitetskontrol vil som oftest være resultatet, når Erhvervsstyrelsen har 
vurderet, at der er væsentlige mangler ved revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssy-
stem, eller at kvalitetsstyringssystemet ikke har været anvendt i tilstrækkeligt omfang 
ved løsning af erklæringsopgaver. 

Når Erhvervsstyrelsen har vurderet, at der skal foretages en opfølgende kvalitetskontrol, 
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har styrelsen henstillet til revisionsvirksomheden, at den udarbejder en handlingsplan 
med henblik på iværksættelse af tiltag, der skal følge op på de af Erhvervsstyrelsen iden-
tificerede forbedringspunkter. Den opfølgende kvalitetskontrol vil tage udgangspunkt i 
at kontrollere, om revisionsvirksomheden har iværksat de tiltag, der er beskrevet i hand-
lingsplanen, og dermed om revisionsvirksomheden har fulgt op på de forbedringspunk-
ter, der blev identificeret ved den foregående kvalitetskontrol. 

Erhvervsstyrelsen kan offentliggøre resultatet af en kvalitetskontrol, hvis revisionsvirk-
somheden undlader at udarbejde en handlingsplan. I 2020 har Erhvervsstyrelsen offent-
liggjort resultatet af to kvalitetskontroller, som følge af at revisionsvirksomheden ikke 
har fulgt henstillingen om at udarbejde en handlingsplan. Resultaterne kan findes på 
Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk.

Vurderer Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en kvalitetskontrol, at der er risiko for, at en 
revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde en pligt, der følger 
af revisorlovgivningen, kan styrelsen desuden iværksætte en undersøgelse med henblik 
på at konstatere, korrigere eller forhindre en sådan overtrædelse, jf. afsnit 4.3.2.

4.3.2 Undersøgelser 
Erhvervsstyrelsen kan iværksætte en undersøgelse i forlængelse af en kvalitetskontrol, på 
baggrund af styrelsens risikoanalyse, oplysninger fra styrelsens whistleblower-ordning, 
oplysninger fra andre tilsynsområder i Erhvervsstyrelsen, oplysninger fra andre myndig-
heder eller på baggrund af medieomtale af konkrete revisionssager. 

TABEL 20: Undersøgelser

2017* 2018 2019 2020

Antal sager primo året 75 35 15 35

Antal undersøgelser indledt i året 44 28 78 88

Antal undersøgelser afsluttet i året 84 48 58 81

Antal åbne sager ultimo året 35 15 35 42

* I de kontroller, hvor der er gennemført kvalitetskontrolbesøg i 2015, er der ikke iværksat en under-
søgelse i forlængelse af kvalitetskontrol. Ved disse kontroller blev der som afslutning af kvalitetskon-
trollen 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. 

Erhvervsstyrelsen har i 2020 afsluttet 81 undersøgelser. Undersøgelserne har primært 
omhandlet overtrædelse af god revisorskik, erklæringsbekendtgørelsen eller uafhæn-
gighedsregler.

http://www.erst.dk
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TABEL 21: Resultatet af undersøgelser

2017 2018 2019 2020

Afsluttet uden yderligere bemærkninger 3 7 10 5

Påtale af forhold af mindre betydning 59 17 22 20

Påbud om at bringe overtrædelser til ophør 0 0 0 0

Indbringelse for Revisornævnet 22 24 26 56

I alt 84 48 58 81

Erhvervsstyrelsen kan offentliggøre resultatet af undersøgelser, hvis styrelsen vurderer, 
at det vil være i offentlighedens interesse. Erhvervsstyrelsen kan ligeledes beslutte at 
offentliggøre, at en undersøgelse iværksættes, hvis en sag allerede er blevet omtalt i 
offentligheden. I sådanne sager vil styrelsen også offentliggøre resultatet af undersøgel-
sen. 

Erhvervsstyrelsen har i 2020 offentliggjort resultatet af en undersøgelse af revisionen 
af års- og koncernregnskabet for 2014 for Danske Bank A/S. Undersøgelsen har ført til, 
at Erhvervsstyrelsen den 28. januar 2020 har indbragt to godkendte revisorer for Revi-
sornævnet. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at revisionen ikke er udført i overens-
stemmelse med god revisorskik. Baggrunden for denne vurdering er, at grundlaget for 
revisionspåtegningen ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, idet de to revisorer ikke har 
dokumenteret, at der på baggrund af konklusionerne i to rapporter blev udført tilstræk-
kelige revisionshandlinger. 

4.3.3 Internationalt samarbejde 
Erhvervsstyrelsen er medlem af en række internationale regulerings- og tilsynsfora på 
revisionsområdet. 

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 det-
te samarbejde, herunder i flere af de etablerede undergrupper. På nordisk plan er der 
etableret et samarbejde mellem de nordiske tilsynsmyndigheder bestående af Danmark, 
Sverige, Norge, Finland og Island. 
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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 spil-
ler samarbejdet mellem myndigheder og private aktører en central rolle for en effektiv 
indsats på området. 

Hvidvaskloven omfatter privatpersoner, finansielle virksomheder og en række ikke-fi-
nansielle virksomheder, som i kraft af deres erhvervsaktiviteter har særlig mulighed for 
at opdage forsøg på hvidvask eller terrorfinansiering og derfor er pålagt en række for-
pligtelser. Der er bl.a. pligt til at udarbejde risikovurdering og skriftlige politikker, for-
retningsgange og kontroller, samt gennemføre kundekendskabsprocedurer. Derudover 
er der undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt, hvor underret-
ningspligten medfører en pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet hos SØIK i tilfælde 
af mistanke om hvidvask hos virksomhedens kunder. 

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med en række af disse personer og virksomheder. Det dre-
jer sig om revisorer, ejendomsmæglere, skatterådgivere, eksterne bogholdere, ikke-god-
kendte revisorer 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. Fra den 10. januar 2020 
blev kunsthandlere også omfattet af Erhvervsstyrelsens tilsyn.

Tjenesteudbydere til virksomheder, bl.a. virksomhedsoprettere og kontorhoteller, er des-
uden 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 blå-
stempling af, at virksomhederne lever op til forpligtelserne i hvidvaskloven, og virksom-
hederne indgår derfor på lige fod med andre virksomheder i Erhvervsstyrelsens tilsyn 
efter hvidvaskloven. 

Formålet med Erhvervsstyrelsens tilsyn er at påse, at virksomheder og personer omfattet 
af hvidvaskloven overholder de krav og pligter, der følger af loven. Overholder virksom-
hederne reglerne, mindsker det risikoen for, at de uforvarende bliver misbrugt til hvid-
vask eller terrorfinansiering, ligesom forsøg på hvidvask og finansiering af terrorisme i 
højere grad kan opdages og indberettes.

Erhvervsstyrelsens indsats på hvidvaskområdet er generelt centreret om tre hovedopga-
ver: Registrering, tilsyn og vejledning. Erhvervsstyrelsen fik i 2020 tilført ressourcer med 
henblik på at kunne gennemføre op mod dobbelt så mange tilsynsbesøg som tidligere. 
Derudover fik styrelsen ressourcer til yderligere identifikation af tilsynspopulationen og 
en intensiveret vejledningsindsats. 
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4.4.1 Registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af
hvidvask  

Når virksomheder anmoder om registrering 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 kon-
trollerende indflydelse. 

Der er pr. 31. december 2020 i alt registreret 1.440 virksomheder i Erhvervsstyrelsens 
register til bekæmpelse af hvidvask. 

FIGUR 5: Registreringer i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask
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Erhvervsstyrelsen har foretaget to registreringsnægtelser i 2020 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 af disse afgørelser er påklaget til 
Erhvervsankenævnet, hvor den fortsat behandles.

4.4.2 Tilsyn
Erhvervsstyrelsens tilsynsindsats på hvidvaskområdet er risikobaseret. Det betyder, at 
styrelsen udvælger de konkrete virksomheder til kontrol ud fra en vurdering af risikoen 
for, at virksomhederne kan blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering. I denne risi-
kovurdering indgår bl.a. en vurdering af virksomhedens udbudte ydelser og kundetyper, 
samt hvor styrelsens kontrol har størst effekt.
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TABEL 22: Udviklingen i tilsyn

2018 2019 2020

Antal tilsynsbesøg 125 76 125*

     Heraf registrerede revisorer 6 14 30

     Heraf bogføring/skatterådgivning 102 49 62

     Heraf ejendomsmæglere 10 4 28

     Heraf kunsthandlere - - 4

     Heraf kontorhoteller 2 2 1

     Heraf tjenesteudbydere 5 3** 0

     Heraf anden virksomhed - 2** 0

     Heraf juridisk bistand - 2 0

* Heraf var 32 skrivebordstilsyn.
** Det bemærkes, at flere af sagerne fra 2019 nu er afgjort. Det medfører imidlertid en korrektion af tal 
for 2019 i forhold til Årsberetningen 2019.

Erhvervsstyrelsens tilsyn foregår som udgangspunkt som besøg hos de berørte virksom-
heder og personer. I dele af 2020 har styrelsen grundet COVID-19 ikke kunne besøge 
virksomhederne, og tilsynsstrategien blev derfor tilpasset. Det har betydet, at styrelsen 
særligt i foråret 2020 gennemførte tilsynene som skrivebordstilsyn med virtuelle møder 
og skriftlige korrespondancer, og hvor fokus var på overholdelse af særlige dele af hvid-
vaskloven.

Der er i 2020 sket en generel stigning i antal tilsyn i forhold til 2019. Imidlertid var det 
med tilførslen af yderligere ressourcer til flere tilsynsbesøg forudsat, at der kunne gen-
nemføres op mod dobbelt så mange besøg som i 2019, det vil sige op mod 200 tilsyns-
besøg. Dette har, som også anført ovenfor, ikke været muligt. De tilførte ressourcer har 
dog givet mulighed for yderligere prioritering af tilsyn hos registrerede revisorer samt 
ejendomsmæglere. 

I 2020 har der fortsat været fokus på bogholdere samt tjenesteudbydere, herunder sær-
ligt virksomhedsoprettere, der skal være registreret i Erhvervsstyrelsens register til be-
kæmpelse af hvidvask. Disse kontrolbesøg har således udgjort 63 ud af samlet 125 kon-
trolbesøg i 2020. Heraf foretog 21 virksomheder også virksomhedsoprettelser uden at 
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være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask. Man skal være 
registreret for at kunne udbyde denne ydelse lovligt, og de blev derfor politianmeldt. 

Konstaterer Erhvervsstyrelsen i forbindelse med et tilsyn 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 23: Reaktioner i tilsynssager

2018 2019** 2020

Påbud (fremadrettet) og påtaler (bagudrettet)* 368 110 230***

Politianmeldelser 60 15 10***

Underretninger til Hvidvasksekretariatet 7 11 5

* Antallet er ikke sammenligneligt fra 2018 til 2019, 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.
** Det bemærkes, at flere af sagerne fra 2019 nu er afgjort. Det medfører imidlertid en korrektion af tal 
for 2019 i forhold til Årsberetningen 2019.
*** Forventet opgørelse (ikke alle afgørelser er endeligt afsluttet).

Erhvervsstyrelsen oplever generelt på tilsynsbesøg, at virksomhederne ikke i tilstrækkelig 
grad iagttager hvidvasklovens krav om at have en risikovurdering og skriftlige politikker, 
forretningsgange og kontroller. Dertil kommer, at en række virksomheder ikke gennem-
fører tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, fx i form af manglende kontrol af reelle 
ejere.

Det er generelt Erhvervsstyrelsens oplevelse, at virksomheder finder det gavnligt med et 
tilsynsbesøg, hvor der er fokus på kontrol og vejledning hos den enkelte virksomhed, da 
det er muligt i højere grad at tilpasse vejledningen specifikt på den enkelte virksomheds 
forretningsmodel.

Erhvervsstyrelsen kan på baggrund af gennemførte tilsyn politianmelde personer eller 
virksomheder. Dette førte til 18 domme i 2020 for overtrædelser af hvidvaskloven. Til 
sammenligning blev der i 2019 afsagt 37 domme og i 2018 22 domme. Dommene i 
2020 omhandler hovedsageligt manglende registrering i Erhvervsstyrelsens register til 
bekæmpelse af hvidvask. 

4.4.3 Vejledning 
Erhvervsstyrelsens vejledningsindsats på hvidvaskområdet har til formål at gøre virk-
somhederne opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven og hjælpe dem til 
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at forstå reglerne. På den måde forebygges overtrædelser af hvidvasklovgivningen og 
dermed styrkes bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Vejledningen sker hos 
den enkelte virksomhed i forbindelse med gennemførelse af tilsynsbesøg, ligesom sty-
relsen offentliggør skriftligt vejledningsmateriale og gennemfører bredere seminarer og 
oplæg – gerne i tæt samarbejde med relevante myndigheder og brancheorganisationer. 

Fra den 10. januar 2020 blev dele af kunstbranchen omfattet af Erhvervsstyrelsens tilsyn, 
hvorfor Erhvervsstyrelsen i løbet af 2020 har haft fokus på at vejlede denne branche. 
Vejledningen har bl.a. bestået i besøg hos og dialog med de største auktionshuse i Dan-
mark, ligesom styrelsen har været på besøg hos en række mindre kunsthandlere/galleri-
er for at udbrede kendskabet til hvidvasklovens regler. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet 
en quick-guide, som blev publiceret på styrelsens hjemmeside allerede den 4. november 
2019. På baggrund af efterspørgsel fra branchen udarbejdede Erhvervsstyrelsen tillige 
quick-guiden til kunstbranchen på engelsk. Quick-guiden på engelsk blev publiceret den 
14. april 2020.

Som anført er der mange virksomheder, som ikke har tilstrækkelig risikovurdering og 
skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller for deres virksomhed. Erhvervsstyrel-
sen har i 2020 derfor fokuseret på det skriftlige vejledningsmateriale og har udarbejdet 
quick-guiden “Sådan vurderer du din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask 
og terrorfinansiering”. Quick-guiden er henvendt til de ikke-finansielle virksomheder og 
bistår med en proces til udarbejdelse af en risikovurdering efter hvidvasklovens § 7. 
Quick-guiden blev publiceret på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og eksponeret via Lin-
kedIn i slutningen af januar 2021.

Derudover har styrelsen arbejdet videre med styrelsens quick-guide “Sådan undgår du at 
medvirke til hvidvask” fra 2018. Erhvervsstyrelsen har sammen med et informationsbrev 
sendt quick-guiden til ca. 100 virksomheder, der ikke var registreret i Erhvervsstyrelsens 
register til bekæmpelse af hvidvask, men hvor styrelsen kunne konstatere, at virksomhe-
derne har/havde haft ydelser omfattet af hvidvaskloven, der kræver registrering. Udsen-
delsen skete for at udvide kendskabet til hvidvasklovens regler og gøre virksomheder 
opmærksomme på, at de muligvis er omfatte heraf. I starten af 2021 følger styrelsen op 
på effekten af at sende quick-guiden ud i fysisk format.

Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjener Revisorrådet, som har til formål at rådgive Er-
hvervsstyrelsen om generelle forhold i revisorlovgivningen og i forbindelse med tilsynet 
med revisorer og revisionsvirksomheder. Under Revisorrådet blev der i 2020 nedsat en 
arbejdsgruppe, som har til formål at kortlægge og drøfte generelle og konkrete udfor-
dringer, som revisorerne ser og oplever i forhold til hvidvasklovgivningen og eventuelt 
i relation til revisorlovgivningen og revisors normale arbejdsprocesser. Arbejdsgruppen 
er nedsat for et år med mulighed for forlængelse og skal sikre et tæt og konstruktivt 
samarbejde mellem revisorbranchen og myndighederne i bekæmpelse af hvidvask og 
terrorfinansiering. Arbejdsgruppen er kommet godt i gang og har drøftet såvel konkrete 
og mere generelle problemstillinger, som der arbejdes videre med i 2021. 
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Erfaringerne viser, at der fortsat er behov for information og vejledning for at øge virk-
somhedernes kendskab til regler og pligter. 

Arbejdsgruppe om vejledning og information under HvidvaskForum 
HvidvaskForum består af en række af de myndigheder, der er involveret i bekæmpelse 
af hvidvask og terrorfinansiering. HvidvaskForum har bl.a. til formål at fremme et effek-
tivt og konstruktivt samarbejde mellem myndighederne i bekæmpelsen af hvidvask og 
terrorfinansiering samt at understøtte koordinering og informationsudveksling mellem 
myndighederne. For at skabe et tættere samarbejde og en mere effektiv organisering 
har HvidvaskForum, på baggrund af de politiske aftaler fra 2018/2019, truffet beslutning 
om at nedsætte en række arbejdsgrupper. 

Erhvervsstyrelsen varetager formandskabet for ”Arbejdsgruppen om vejledning og in-
formation”, som har til formål at etablere og koordinere vejledning og information til 
branchen og offentligheden. Dette arbejde begyndte i oktober 2019. 

I 2020 har arbejdsgruppen skabt et fælles case-baseret uddannelsesmiljø, hvor der ud-
arbejdes cases på tværs af myndigheder og private aktører. Grundtanken bygger på 
tætte partnerskaber mellem private aktører og myndigheder med henblik på at levere en 
effektiv og attraktiv uddannelsesløsning, som skaber værdi for modtageren, som består 
af en lang række forskellige brancher omfattet af hvidvaskloven. Arbejdsgruppen har ad 
flere omgange måtte udsætte den planlagte case-undervisning grundet COVID-19, men 
har lykkedes med at afholde undervisningen for en gruppe kursister fra de finansielle 
institutter som et pilotprojekt. Evaluering herfra viste, at undervisningen var gavnlig for 
kursisterne. Det er målet at gennemføre et undervisningsforløb i 2021 og bygge videre 
på uddannelsesmiljøet.

4.4.4 Identifikation af tilsynspopulation
Erhvervsstyrelsen har i 2020 foretaget en analyse af, hvor mange virksomheder og per-
soner der er omfattet Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn. På baggrund af denne analyse 
er styrelsen kommet tættere på en estimering af populationens størrelse, men der er 
fortsat usikkerheder i de data, der er adgang til, hvorfor styrelsen forventer at fortsætte 
analysearbejdet i 2021.

4.4.5 Internationalt samarbejde 
Hvidvaskloven er baseret på EU’s hvidvaskdirektiver, som er udarbejdet bl.a. på bag-
grund af en række anbefalinger fra den internationale organisation Financial Action Task 
Force (FATF). FATF er et mellemstatsligt samarbejde mellem 39 lande fra hele verden, 
som bl.a. sikrer efterlevelse af organisationens 40 anbefalinger til forebyggelse og be-
kæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering samt løbende udvikling af anbefalingerne. 

FATF gennemfører evalueringer af landenes overholdelse af anbefalingerne, og Erhvervs-
styrelsen var i november 2016 underlagt en sådan evaluering. Resultatet heraf var, at 
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Danmark generelt skulle forbedre sin indsats for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansie-
ring. Efter en evaluering kan man søge om opgradering på baggrund af bl.a. ny lovgiv-
ning m.v. FATF har på den baggrund senest i slutningen af 2020/starten af 2021 justeret 
vurderingen af Danmarks indsats bl.a. på baggrund af et nyt regelsæt, der sikrer gen-
nemsigtighed af reelle ejere af trusts m.v. 



Årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2020 I 55    

ERHVERVSSTYRELSEN

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 interesser i overensstem-
melse med vedtægten og erhvervsfondslovens regler. Erhvervsdrivende fonde har ikke 
en generalforsamling, en ejerkreds eller anden kreds af påtaleberettigede, der fører til- 
syn med, at bestyrelsen varetager fondens forhold. De erhvervsdrivende fonde er derfor 
underlagt et fondsretligt tilsyn af Erhvervsstyrelsen. 

Der er pr. 31. december 2020 registreret cirka 1.410 erhvervsdrivende fonde i Erhvervs-
styrelsens register. 

Formålet med Erhvervsstyrelsens tilsyn er at sikre, at de erhvervsdrivende fonde admi-
nistreres forsvarligt i overensstemmelse med fondens vedtægt og erhvervsfondsloven, 
og at ledelsen varetager fondens interesser. Erhvervsstyrelsens tilsyn er et såkaldt lega-
litetstilsyn, og styrelsen skal derfor ikke vurdere fondenes almindelige forretningsmæs-
sige dispositioner. 

Tilsynet indebærer, at de erhvervsdrivende fonde på eget initiativ skal anmode styrelsen 
om forudgående tilladelse eller samtykke til en lang række fondsretlige beslutninger. 
Derudover skal de erhvervsdrivende fonde sikre, at registreringspligtige oplysninger om 
fx fondens ledelse og revisor er optaget i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på 
Virk senest to uger efter, at den retsstiftende beslutning er truffet, eller forholdet er æn-
dret. Kvaliteten af de data, styrelsen modtager, er vigtige for både de eksterne brugere 
og styrelsens egen anvendelse af data til kontrolformål.

4.5.1 Tilsyn med de erhvervsdrivende fonde 
Erhvervsstyrelsens tilsyn med de erhvervsdrivende fonde er primært baseret på, at fon-
dene på eget initiativ er forpligtet til at anmode styrelsen om forudgående tilladelse eller 
samtykke til fondsretlige dispositioner som vedtægtsændringer, ekstraordinære disposi-
tioner, kapitalnedsættelse, fusion, sammenlægning og likvidation. 

Netop fordi Erhvervsstyrelsens forudgående tilladelse eller samtykke er påkrævet ved 
disse dispositioner, er det vigtigt, at fondene og deres rådgivere sørger for at udarbejde 
en fyldestgørende og begrundet redegørelse til brug for styrelsens sagsbehandling. I 
praksis betyder det fx, at de erhvervsdrivende fonde ved vedtægtsændringer skal udar-
bejde en oversigt over ændringerne og en begrundelse for hver enkelt ændring, for at 
styrelsen kan tage stilling til, om ændringerne vil kunne tillades. 

Erhvervsstyrelsen behandler også sager om registrering af nye fondsstiftelser, kapitalfor-
højelser, overgang til erhvervsdrivende fond, overgang til ikke-erhvervsdrivende fond, 
ændring af ledelse og revisor, opløsning m.v. 

I registreringssager har Erhvervsstyrelsen til opgave at påse, at betingelserne for regi-
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streringen er opfyldt. Det betyder fx, at styrelsen i forbindelse med stiftelser og overgang 
til erhvervsdrivende fond skal sikre, at fonden opfylder de fondsretlige karakteristika, at 
fonden har erhvervsdrift af et tilstrækkeligt omfang, og at vedtægten er i overensstem-
melse med erhvervsfondsloven.

En oversigt over sagerne fremgår af tabel 24 herunder. 

TABEL 24: Afsluttede sager fordelt på sagstyper

2017 2018 2019 2020

Stiftelser 42 32 28 36

Ændringer – formålsændringer 14 17 5 12

Ændringer – øvrige vedtægtsændringer 144 123 123 123

Ændringer – ændring af ledelse eller revisor 726 680 303 809

Ændringer – øvrige ændringssager* 954 149 92 157

Fusioner 7 5 7 10

Overgang til erhvervsdrivende fond 7 12 8 25

Overgang til ikke-erhvervsdrivende fond 24 18 12 8

Tilladelse til likvidation 13 13 19 18

Registrering af opløsning 21 15 15 30

Øvrige sager** 382 260 427 474

I alt 2.334 1.324 1.039 1.702

*Øvrige ændringssager omfatter bl.a. sager vedrørende registrering af reelle ejere (særligt i 2017), med-
delelse om kapitalnedsættelse og adresseændringer.
**Øvrige sager omhandler bl.a. sager vedrørende samtykke til ekstraordinære dispositioner, forhånds-
godkendelse af vedtægtsændringer, aktindsigt, indsendelse af legatarfortegnelse og diverse henven-
delser.

Erhvervsstyrelsen har i flere sager – bl.a. i forbindelse med tilladelse til likvidation – kun-
net konstatere, at bestyrelsen for den pågældende fond har solgt en virksomhed eller 
en ejendom, som fonden har til formål at eje, eller hvor salget kan medføre risiko for, at 
vedtægten ikke kan overholdes, uden at anmode styrelsen om den nødvendige, forud-
gående tilladelse. Det er alvorligt, hvis en bestyrelse undlader at kontakte Erhvervsstyrel-
sen, inden der træffes væsentlige beslutninger i fonden, som kræver styrelsens tilladelse 
eller samtykke. De bestyrelsesmedlemmer, som har truffet beslutningen, kan risikere at 
blive afsat af Erhvervsstyrelsen, ligesom de kan ifalde et erstatningsansvar for det tab, 
fonden eventuelt måtte lide. 
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Erhvervsstyrelsen har derudover kunnet konstatere, at flere ikke-erhvervsdrivende fonde 
eller undtagne fonde i højere grad er blevet opmærksomme på, at den pågældende 
fond eventuelt kan være omfattet af erhvervsfondsloven. I nogle af sagerne har Erhvervs-
styrelsen på baggrund af eksterne henvendelser eller af egen drift taget kontakt til en 
fond for at undersøge, om den pågældende fond burde være registreret hos styrelsen 
som en erhvervsdrivende fond. Styrelsen har i disse sager foretaget en vurdering af den 
enkelte fonds erhvervsmæssige aktiviteter, truffet afgørelse om, at fonden er omfattet af 
erhvervsfondsloven samt registreret dette i styrelsens register. 

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 ind-
beretter årsrapporter og dermed er omfattet af Erhvervsstyrelsens digitale modtage-
kontroller. Det er især kontrol af, om noterne vedrørende vederlag m.v. til ledelsen, re-
degørelse for god fondsledelse og redegørelse for fondens uddelingspolitik indgår i 
årsrapporten, og om årsregnskabet er revideret. 

De digitale modtagekontroller suppleres dels af en efterfølgende, manuel risikobaseret 
kontrol, dels af en temakontrol. Kontrollerne bygger på erfaringer oparbejdet gennem 
selve tilsynet samt tidligere kontrolindsatser og tilrettelægges dynamisk, så fokus hele 
tiden rettes mod fonde, hvor der vurderes at være den største risiko for overtrædelser af 
lovgivningen. 

TABEL 25: Rejste kontrolsager

2017 2018 2019 2020

Risikobaseret kontrol 15 22 31 54

Temakontrol 381 15 131 153

I alt 396 37 162 207

Risikobaseret kontrol 
Den risikobaserede kontrol af de erhvervsdrivende fonde har i 2020 haft fokus på føl-
gende forhold: 

Fonde i kapitaltab, det vil sige fonde, som har tabt mere end halvdelen af grund-
kapitalen.
Fonde, som har foretaget uddelinger uden tilstrækkelige frie reserver. 
Fonde, hvor den godkendte revisor har fremhævet forhold i årsregnskabet eller 
givet oplysninger vedrørende andre forhold. 
Fonde, hvor den registrerede grundkapital ikke stemmer overens med grund- 
kapitalen i årsregnskabet. 
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Temakontrol 
Erhvervsstyrelsen har i 2020 haft fokus på ledelsesvederlag og registrering af bestyrel-
sesformænd.

Erhvervsstyrelsen fik i 2019 udarbejdet en analyse af ledelsesvederlag i erhvervsdriven-
de fonde i Danmark. Analysen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.
dk. Det er første gang, Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet en analyse baseret på en 
gennemgang af samtlige erhvervsdrivende fondes årsrapporter og dermed et næsten 
komplet indblik i vederlagsniveauet på tværs af de erhvervsdrivende fonde. 

Et vederlag til en fonds bestyrelse og direktion skal holde sig inden for rammen af, hvad 
der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses 
for forsvarligt i forhold til den erhvervsdrivende fonds og i moderfonde koncernens øko-
nomiske stilling.

Der er samtidig krav om, at fonden i årsrapporten angiver det samlede vederlag m.v. til 
nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen og det samlede vederlag m.v., 
medlemmer af fondens bestyrelse og direktion modtager som ledelsesmedlem i andre 
virksomheder i koncernen. Derudover skal årsrapporten angive fondens samlede veder-
lag m.v. til fondens eventuelle administrator og det vederlag m.v., som administrator 
modtager i andre virksomheder i koncernen

På baggrund af analysen fra 2019 har Erhvervsstyrelsen anmodet ni fonde, hvor størrel-
sen på ledelsesvederlaget adskilte sig væsentligt fra andre sammenlignelige fonde, om 
at redegøre nærmere for fondens vederlag til dens ledelse. Styrelsen har derudover på-
budt 23 fonde at angive de lovpligtige noteoplysninger om vederlag til fondens ledelse 
i de kommende årsrapporter. 

Erhvervsstyrelsen har derudover undersøgt ledelsesregistreringerne af de erhvervsdri-
vende fondes bestyrelsesmedlemmer. Indsatsen har været målrettet de fonde, som ikke 
havde foretaget korrekt registrering af bestyrelsesformanden. Korrekt registrering af 
hvilket bestyrelsesmedlem, der varetager funktionen som formand i en erhvervsdrivende 
fond, er vigtig, bl.a. fordi formanden ikke må være direktør i fonden eller fondens dat-
tervirksomheder. Erhvervsstyrelsen fandt i alt 126 fonde, som ikke havde registeret en 
formand i styrelsens register.

I forbindelse med gennemgangen konstaterede styrelsen, at 61 af fondene havde angi-
vet en formand et andet sted. Det kunne fx være i fondens årsrapport, hvor et medlem af 
bestyrelsen underskriver som formand, eller at formanden angives med navn i fondens 
redegørelse vedrørende anbefalinger for god fondsledelse. Erhvervsstyrelsen antager, 
at flertallet af disse sager alene vedrører manglende registrering af den valgte formand. 

I de 65 øvrige sager har Erhvervsstyrelsen ikke været i stand til at identificere en formand. 
I hvilket omfang dette skyldes, at bestyrelsen helt har undladt at udpege en formand, 
eller om det alene skyldes manglende registrering, er under afklaring. 

http://www.erst.dk
http://www.erst.dk
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Erhvervsstyrelsen vil i 2021 fortsat have fokus på at digitalisere 
kontrol- og tilsynsindsatsen og derved blive endnu bedre til at 
målrette indsatsen både i forhold til at vejlede virksomheder til 
rette adfærd og i forhold til at forebygge og imødegå svig. 

Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af de hidtidige erfaringer videreudvikle de digitale 
kontroller, der allerede er i drift. Det gælder både de digitale modtagekontroller, der 
automatisk kontrollerer alle registreringer af selskaber og indberetninger af årsrappor-
ter, og forskellige machine learning-modeller, herunder svigsmodellen, der automatisk 
kontrollerer alle selskabsregistreringer med det formål at afsløre mulig svindel allerede 
på registreringstidspunktet. Svigsmodellen skal således videreudvikles med konkrete sa-
ger fra sagsbehandlingen og med flere data. 

Med den øgede digitalisering får Erhvervsstyrelsen det nødvendige grundlag for løben-
de at kunne vurdere og justere kontrol- og tilsynsindsatsen og dermed målrette den ma-
nuelle sagsbehandling ud fra risiko og væsentlighed. De digitale modtagekontroller vil 
således med tiden afdække de simple fejl og mangler, mens den manuelle sagsbehand-
ling vil være forbeholdt de mere komplekse sager, herunder egentlige lovovertrædelser. 
Dette er en udvikling, der er begyndt, og som vil fortsætte de kommende år. Denne 
udvikling vil betyde, at styrelsen frem over vil fokusere den manuelle sagsbehandling på 
færre, men mere komplekse sager. 

De sager, som Erhvervsstyrelsen behandler, vil derefter – udover at styrelsen selv forføl-
ger sagerne i muligt omfang – fortsat blive oversendt til de relevante myndigheder, fx 
Skatteforvaltningen og politiet/SØIK. 

Et vigtigt led i denne udvikling er Erhvervsstyrelsens interne taskforce, som identificerer 
og koordinerer tværgående kontrolindsatser. Taskforcen vil i 2021 igangsætte flere tvær-
gående kontroller, herunder kontroller i sager, som udsøges på baggrund af svigsmo-
dellen, og sager, som har sin oprindelse i kontrollen i forbindelse med ansøgninger om 
kompensation efter COVID-19 hjælpepakkerne.

Erhvervsstyrelsen vil i 2021 fortsat have fokus på at informere og vejlede om regler og 
praksis, både generelt og direkte til de relevante parter, herunder brancheorganisationer. 

Erhvervsstyrelsen har som nævnt i afsnit 1 fået udarbejdet en undersøgelse om kendska-
bet til Erhvervsstyrelsen samt vurdering af styrelsen som kontrol- og tilsynsmyndighed 
på det erhvervsrettede område. Som opfølgning herpå vil Erhvervsstyrelsen udover den 
oven for nævnte vejledningsindsats generelt have fokus på at kommunikere rettidigt 
og relevant i forhold til modtagerne. Det gælder både i den skriftlige kommunikation 
direkte til personer og virksomheder, men også i tekster på styrelsens forskellige hjem-
mesider. 
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Derudover arbejder Erhvervsstyrelsen løbende på at forbedre styrelsen som kontrol- og 
tilsynsmyndighed generelt. Således har styrelsen iværksat en proces på tværs af styrel-
sens kontrol- og tilsynsområder, som har til formål at optimere indsatsen gennem bl.a. 
deling af viden om ”best practice” i forhold til kontrol og tilsyn. På sigt skal denne indsats 
medvirke til større ensartethed mellem områderne i tilgangen til tilsyn og kontrol samt 
øget retssikkerhed for de kontrollerede og mere korrekt sagsbehandling. Dette arbejde 
vil fortsætte i 2021. 

Endelig har Erhvervsstyrelsen en række aktiviteter, som vil have særligt fokus i 2021, som 
det fremgår af nedenstående tabel. 

TABEL 26: Oversigt over aktiviteter i 2021
Område Aktivitet

Selskabskontrol Fokus på:
    Svigssager frem for sager med formelle fejl.
   Anvendelse af nye hjemler i kontrolloven om forbud mod strå- 

mænd og nye muligheder for identitetskontrol.    

Regnskabskontrol Kontroltryk vil i stigende grad blive fokuseret efter risiko og væsent- 
sentlighed. Det betyder bl.a.: 
    Fortsat udvikling af digitale modtagekontroller. 
  Videreudvikling af ML-model, der udsøger fiktive regnskaber 

samt kontrol af udsøgte sager.     

Tilsyn med revisorer og
revisionsvirksomheder 

Fokus på:
   Implementering af den nye tilsynsplan, der bl.a. betyder et para- 

digmeskift i kvalitetskontrollen i forhold til udvælgelse til stikprø- 
ve af erklæringsopgaver (bliver repræsentativ i forhold til mar- 
kedsandel af erklæringsopgaver samt med fokus på virksomheder  
med betydning for samfundsøkonomien).

   
  
    
    
    Udførelse af 2-3 årlige temabaserede kvalitetskontroller.
   Mere proaktivt tilsyn ved hjælp af analyse af data, herunder øget  

brug af datadrevet kontrol til at iværksætte undersøgelser.    

Hvidvasktilsyn Fokus på: 
   Færdiggørelse af analyse af tilsynspopulationen (identifikation af 

personer og virksomheder, som kan være underlagt hvidvask- 
lovens regler).

  
    
    Flere kontrolbesøg. 
    Intensiveret kommunikationsindsats. 

Tilsyn med erhvervsdrivende 
fonde

Fokus på:
    
   Ejendomsfonde (indregning og måling af ejendomme samt brug  

af administrator).    
    Rettidig og korrekt registrering af ledelsesmedlemmer m.v.
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