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Forord

I Erhvervsstyrelsen arbejder vi for at skabe de 
bedste rammer for at drive ansvarlig virksomhed 
i hele Danmark.

Det er en del af vores DNA, og det er vores til-
gang til de mange forskelligartede opgaver, vi 
varetager. Det betyder, at vi har fokus på at gøre 
den erhvervsrettede regulering enkel at efterleve, 
samtidig med at reguleringen fremmer ansvarlig 

ledelse og økonomisk troværdighed. Derudover yder vi en effektiv og professionel ser-
vice til virksomhederne og vejleder og hjælper dem, som har brug for det.

Erhvervsstyrelsen ønsker at være en kompetent og troværdig tilsynsmyndighed, der ar-
bejder på et risikobaseret og datadrevet grundlag. Langt de fleste virksomheder er an-
svarlige og overholder gældende regler. De skal mødes med hjælp og vejledning, når de 
har brug for det. Og vi skal gøre det så enkelt som muligt for dem at efterleve reglerne. 
Omvendt skal de – heldigvis – få virksomheder, der ikke ønsker at spille efter reglerne, 
opleve et effektivt og øget kontrolpres.

Digitalisering spiller en helt central rolle i dette arbejde. Erhvervsstyrelsen har de seneste 
år brugt betydelige ressourcer på at udvikle automatiske processer, der kan screene, ud-
vælge og behandle store mængder data ved hjælp af bl.a. machine learning.

Det høster vi frugterne af nu. I dag kan Erhvervsstyrelsen – i nær-realtid og med en høj 
grad af sikkerhed – udsøge virksomheder, personer og netværk, som med stor sandsyn-
lighed begår eller vil begå økonomisk kriminalitet. Enten mod staten eller andre virksom-
heder. Resultaterne taler for sig selv – og dem kan man læse mere om i afsnit 4.

Sammen med nye regler om bl.a. forbud mod brug af stråmænd i ledelsen af selskaber 
og bedre muligheder for at rejse sager om problematiske regnskaber har vi fået skabt et 
effektivt værn mod svindel med selskaber og regnskaber. Denne indsats vil vi fortsætte 
sammen med et øget fokus på de bagmænd og rådgivere, der står bag svindlen. Samti-
dig har vi fortsat fokus på at sætte en stopper for svindlere så tidligt som muligt, og helst 
så tidligt at vi forebygger svindel med selskaber og regnskaber.
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Denne årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2021 giver et 
overblik over styrelsens erhvervsrettede kontrol og de fokusområder, vi har været særligt 
optagede af i 2021. Desuden giver vi et indblik i de fokusområder, der vil præge kontrol- 
og tilsynsindsatsen i 2022.

God læselyst,

Katrine Winding
Direktør
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 • Arbejder for at gøre indberetningsløsninge 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 kontrolindsatsen gennem en risikobaseret tilgang og reagerer, 
 når regler ikke efterleves.

 • Samarbejder på tværs af kontrolområder i styrelsen og med andre tilsyns- 
 myndigheder.

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

Med den mission arbejder Erhvervsstyrelsen for at skabe de bedste rammer for ansvarli-
ge virksomheder. Det sker bl.a. i kontrol- og tilsynsindsatsen ved at sikre overholdelse af 
et bredt spektrum af den erhvervsrelaterede lovgivning i Danmark. Målet er at gøre det 
nemt for ansvarlige virksomheder at overholde deres forpligtelser og svært for andre at 
omgå reglerne.

Det indebærer, at Erhvervsstyrelsen:

Virksomhederne skal først og fremmest opleve Erhvervsstyrelsen som en samarbejds-
partner, der understøtter ansvarlig adfærd, fx med konkrete anvisninger i forbindelse 
med registreringer af selskaber og indberetninger af årsregnskaber. De virksomheder 
og personer, der ikke har vilje til at overholde reglerne, skal opleve et ekstra pres og en 
effektiv kontrol. 

Erhvervsstyrelsen har fokus på digitale løsninger i alle led af kontrol- og tilsynsindsatsen. 
Det betyder, at styrelsens indsats er fuldt digitalt understøttet både i registrerings- og 
indberetningsøjeblikket, hvor virksomhederne mødes af systemer, som hjælper og vejle-
der til at sikre korrekt registrering og indberetning, og i den efterfølgende kontrol, hvor 
styrelsen anvender dataunderstøttende systemer og digitale kontrolmetoder, herunder 
machine learning-modeller.

Erhvervsstyrelsen arbejder løbende på et tidssvarende lovgrundlag for kontrol- og tilsyns- 
indsatsen. Senest er nye regler om forbud mod brug af stråmænd i ledelsen af selskaber 
trådt i kraft den 1. januar 2021, se også afsnit 2.3. Erhvervsstyrelsen arbejder løbende på 
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at identificere yderligere behov for nye hjemler i takt med de indhøstede erfaringer fra 
kontrol- og tilsynsindsatsen. 

Erhvervsstyrelsen samarbejder med andre myndigheder, da både erfaringsudveksling og 
viden- og datadeling er vigtigt for kontrol- og tilsynsindsatsen ved bekæmpelse af øko-
nomisk kriminalitet. Det gælder fx Skatteforvaltningen, Rigspolitiet, Hvidvasksekretaria-
tet, Politiets Efterretningstjeneste (herefter PET) og Finanstilsynet.



Fokusområder i 20212
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Erhvervsstyrelsen har i 2021 haft en række tværgående aktivite-
ter, som er iværksat med baggrund i fire fokusområder:

2.1 Styrket kontrol- og tilsynsindsats
De seneste år har Erhvervsstyrelsen haft fokus på at effektivisere kontrol- og tilsynsind-
satsen på tværs af de forskellige tilsynsområder, hvor styrelsen gennem data og digitale 
løsninger målretter indsatsen på de sager, hvor risikoen for svindel er størst. 

Erhvervsstyrelsen har til det formål udviklet en digital kontrolplatform, herunder machine 
learning-modeller, som styrelsen anvender til avanceret analyse af data og identifikation 
af virksomheder, hvor der er en høj risiko for, at et selskab skal anvendes til ulovlige for-
mål. På den måde kan styrelsen finde og prioritere undringsværdige forhold i realtid, det 
vil sige i takt med, at data ændrer sig. 

Med mulighed for at reagere i realtid kan Erhvervsstyrelsen stoppe mulige ulovlighe-
der allerede i forbindelse med selskabsregistreringen. Det sker ved, at alle nystiftelser 
og ændringer af selskaber nu undersøges i realtid ved hjælp af en avanceret machine 
learning-model og bliver vurderet i forhold til risikoen for svig (svigsmodellen) – i mod-
sætning til tidligere, hvor der blev udtaget et mindre antal sager til kontrol, ofte baseret 
på stikprøver. De sager, der udsøges af machine learning-modeller, undergår efterføl-
gende en manuel sagsbehandling. Selskaber, som ikke lever op til selskabslovgivningens 
krav, vil ikke kunne registreres. Formålet er således at stoppe selskaber, der har til hen-
sigt at svindle, allerede i forbindelse med registreringen, hvis det er muligt. Modellen 
blev sat i drift ultimo 2020 og har i løbet af 2021 vist sin værdi med gode resultater. 
 
Det betyder, at andelen af anmeldte registreringer, der er udtaget til kontrol baseret 
machine learning udgør mere end halvdelen af sagerne i registreringskontrollen. Det er 
særligt svigsmodellen, der danner grundlag herfor, men også fx en machine learning- 
model, der automatisk læser data på et indberettet pas (identifikationsmodellen).  
Resultatet af disse kontroller viser, at registreringen enten afvises eller frafaldes i ca. 40 
pct. af disse sager. Læs mere herom i afsnit 4.1.1. 

 • Styrket kontrol- og tilsynsindsats

 • Forbedret datakvalitet

 • Indsats mod organiseret økonomisk kriminalitet

 • Tværgående myndighedssamarbejde 
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NY INDSATS I SELSKABSKONTROLLEN BASERET PÅ  
MACHINE LEARNING

Svigsmodellen er i 2021 tillige taget i brug i den nye indsats mod stråmænd 
i ledelsen af selskaber. Siden  den nye stråmandslovgivning trådte i kraft den  
1. januar 2021, er svigsmodellen bl.a. anvendt til at udtage selskaber til strå-
mandskontrol og har dannet grundlag for ca. 90 pct. af de stråmandskontroller, 
styrelsen har gennemført på nye registreringer.

 
Teknologien omkring den digitale kontrolplatform er bygget, så modellerne relativt let 
kan forbedres eller tilpasses nye kontrolformål, fx ved at inddrage nye datakilder og re-
sultater af afsluttede kontroller.

Således har kontrolplatformen også dannet grundlag for den indledende kontrol med 
de mere end 400.000 ansøgninger om COVID-19 kompensation, som Erhvervsstyrelsen 
modtog i 2020 og 2021. Også her viste kontrolplatformen sig at have et stort potentiale 
for at identificere de sager, hvor ansøgeren havde til hensigt at svindle.

Kontrolplatformen og de tilhørende machine learning-modeller har markant effektivise-
ret og styrket Erhvervsstyrelsens grundlag for kontrol af virksomhedsregistreringer og 
indberetninger af årsregnskaber ved at øge træfsikkerheden i kontrollerne signifikant.

Derudover kan også andre myndigheder få gavn af resultaterne, idet Erhvervsstyrelsen 

NY INDSATS I REGNSKABSKONTROLLEN BASERET PÅ  
MACHINE LEARNING

I 2021  har styrelsen udviklet en model, som kan identificere regnskaber, der 
potentielt kan være fiktive og anvendes til finansiel svindel. I forbindelse med 
udviklingen af modellen har styrelsen gennemgået op mod 6000 regnskaber 
for at finde de mønstre, modellen skal kunne genkende. Modellen er sat i drift 
i oktober 2021, og effekten af modellen vil derfor først vise sig i løbet af 2022.
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har hjemmel og teknologi til at levere information fra modellerne til andre myndigheder 
i det omfang, det efterspørges.

Som en del af en styrket kontrol- og tilsynsindsats har Erhvervsstyrelsen også fokus på at 
vejlede om, hvordan man efterlever regler, og hvordan man undgår at blive svindlet. Det 
betyder, at styrelsen løbende vurderer, hvor der er behov for yderligere vejledning. Det 
kan være konkret og målrettet den enkelte virksomhed, og det kan være bredt og mere 
generelt i form af vejledninger eller egentlige guides til forskellige handlinger. Erhvervs-
styrelsen har bl.a. offentliggjort fire artikler i 2021 til små og mellemstore virksomheder 
på Virksomhedsguiden om forhold, man skal være opmærksom på fx i forbindelse med 
salg eller lukning af en virksomhed eller for at undgå selskabskapring. Flere artikler for-
ventes løbende at blive offentliggjort.

2.2. Forbedret datakvalitet
Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats skal understøtte en god kvalitet af de data, 
som styrelsen stiller til rådighed for omverdenen i Det Centrale Virksomhedsregister 
(herefter CVR). Det sker til gavn for erhvervslivets aktører, der anvender data, fx i forbin-
delse med vurderinger af selskaber og regnskaber forud for indgåelse af aftaler, og for 
offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen selv, hvor et godt datagrundlag er 
vigtigt i forbindelse med fx kontrol og tilsyn.

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med registreringer af selskaber og indberetninger af 
årsregnskaber udviklet en lang række digitale modtagekontroller. De medvirker til at 
sikre en mere retvisende registrering af data om selskaber og regnskaber i CVR og un-
derstøtter samtidig en højere grad af efterlevelse af lovgivningen hos virksomhederne. 
Styrelsen vurderer løbende behovet for nye kontroller og evaluerer de allerede idriftsatte 
kontroller. 

Sideløbende hermed har Erhvervsstyrelsen i 2021 gjort en særlig indsats for at rette op 
på urigtige registreringer af adresser i selskaber. Korrekt registrering heraf er afgørende 
for erhvervslivet, da valide registreringer af kontaktoplysninger på samarbejdspartnere 
er grundlæggende for et velfungerende samarbejde mellem erhvervslivets parter. An-
vendelse af fiktive adresser og dækadresser er en meget klar indikator på, at et selskab 
anvendes til ulovlige formål. Det er derfor en indsats, som styrelsen også fremover vil 
have fokus på.

Erhvervsstyrelsen har derudover fokus på løbende at udbygge datagrundlaget for di-
gitale kontroller ved at tilføre nye, relevante data. Det gælder både egne, interne data 
fra kontrol- og tilsynsindsatsen, men også data fra Skatteforvaltningens systemer for at 
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validere selskaber og personer i registreringsfasen og forskellige oplysninger i selskaber-
nes årsrapporter ved indberetning heraf. Derudover har styrelsen indhentet oplysninger 
fra offentligt tilgængelige hjemmesider med henblik på at vurdere virksomhedernes er-
hvervsaktivitet og bestemme, om de er en del af styrelsens tilsynspopulation.

2.3. Indsats mod organiseret økonomisk kriminalitet
Erhvervsstyrelsen har de senere år set flere sager, hvor selskaber og regnskaber anven-
des som led i organiseret økonomisk kriminalitet. Dertil kommer, at der i flere sager an-
vendes professionelle rådgivere som facilitatorer, fx til at stifte såkaldte ”skraldespands-
virksomheder” på dækadresser. 

Erhvervsstyrelsen har i 2021 taget nye kontrol- og tilsynsbestemmelser i brug, herunder 
om forbud mod brug af stråmænd i ledelsen af selskaber, udvidede muligheder for at 
rejse sager vedrørende indberettede regnskaber og mulighed for at oversende selskaber 
til tvangsopløsning hos skifteretterne, hvis selskaberne ikke svarer på styrelsens anmod-
ninger om oplysninger eller ikke efterlever påbud om at berigtige ulovlige forhold på 
trods af flere henvendelser herom. 

Formålet med de nye hjemler er at kunne gribe hurtigere ind over for svindel, bl.a. ved 
hurtigt at få lukket de problematiske selskaber og dermed standset muligheden for at 
svindle eller fortsætte med at svindle. 

En række selskaber har undergået en 360-graders undersøgelse i Erhvervsstyrelsens in-
terne taskforce, som arbejder på tværs af kontrolområderne. Det muliggør en under-
søgelse af det samme selskab eller gruppe af selskaber fra flere vinkler og dermed for 
flere forskellige forhold, herunder i forhold til mulig stråmandsledelse og problematiske 
regnskabsmæssige forhold. Med en sådan koordineret indsats på tværs af styrelsens 
kontrolområder er der langt bedre mulighed for at få selskabernes ulovlige aktiviteter 
afdækket med henblik på at få dem bragt til ophør.

Sammen med Erhvervsstyrelsens kontrolplatform med tilhørende machine learning- 
modeller, jf. afsnit 2.1, er de nye regler et vigtigt led i indsatsen mod organiseret øko-
nomisk kriminalitet. De nye, udvidede muligheder for tvangsopløsning af selskaber, der 
er Erhvervsstyrelsens stærkeste våben mod selskaber, der anvendes i kriminelt øjemed, 
betyder, at styrelsen nu kan sætte både hurtigere og hårdere ind over for selskaber, så 
de ikke længere agerer og dermed genererer tab for andre, ansvarlige virksomheder eller 
statskassen. 
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Erhvervsstyrelsen udgør dermed de facto statens første forsvarslinje mod økonomisk 
kriminalitet baseret på selskaber og regnskaber, således som det fremgår af den politiske 
aftale om styrket kontrol og vejledning fra 2017.

 • 27 selskaber er oversendt til tvangsopløsning uden mulighed for gen- 
  optagelse som følge af manglende dokumentation for kapitalens tilstede- 
  værelse på stiftelsestidspunktet.

• Personen, der var anmelder ved stiftelsen af de 27 selskaber samt direktør og  
  ejer i 15 af selskaberne, bliver politianmeldt for:
  - I strid med hvidvaskloven at have oprettet virksomheder, ageret professionelt 
  ledelsesmedlem og professionel ejer uden at være registreret i hvidvaskregistret.
  - At have givet urigtige oplysninger til en offentlig myndighed i forbindelse med 
    registrering på www.virk.dk (herefter Virk).

 • En revisor er politianmeldt for at have afgivet urigtige oplysniger til en 
  offentlig myndighed, da den pågældende har afgivet en urigtig erklæring 
   om indbetaling af kapitalen ved stiftelsen af et selskab.

 • En advokat er anmeldt til Advokatsamfundet for sin rolle som kapital- 
  godkender i selskaber, hvor kapitalen reelt ikke var tilsede på stiftelses- 
  tidspunktet.

En konkret indsats i et muligt svindelkompleks

I et konkret sagskompleks har Erhvervsstyrelsens svigsmodel opmærket et selskab som led i styrel-
sens stråmandskontrol. Som følge af opmærkningen blev Erhvervsstyrelsen opmærksom på, at sel-
skabets direktør og ejer havde tilknytning til en tidligere kontrolindsats hos Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen foretog en yderligere undersøgelse af selskabet og fandt, at personen, der var an-
melder af stiftelsen, havde stiftet en række andre selskaber. Både den pågældende person og sel-
skaber knyttet til denne person undergik herefter en 360-graders undersøgelse i styrelsens interne 
taskforce. 

I undersøgelsen indgik op mod 30 selskaber, som blev nærmere undersøgt for ledelsesforhold, sel-
skabskapitalens tilstedeværelse på stiftelsestidspunktet, selskabernes regnskaber og brug af revisor, 
samt om der var tale om udbud af ydelser i strid med hvidvasklovens regler.

Resultatet af 360-graders undersøgelsen er bl.a.:

 
Indsatsen har således betydet, at de involverede selskaber er lukket ned og derfor ikke kan anvendes 
til svindel. Samtidig er den person, som var anmelder ved stiftelsen af de mange selskaber, afskåret 
fra fortsat at facilitere den ulovlige aktivitet, ligesom revisoren og advokaten også vil mærke konse-
kvenserne af deres handlinger. 

http://www.virk.dk
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2.4. Tværgående myndighedssamarbejde

I de komplekse svigssager, hvor der sker svindel på tværs af myndighedsområder og 
regelsæt, er et tæt samarbejde mellem berørte myndigheder nødvendigt for at forebyg-
ge, afdække og begrænse omfanget af svindlen. De senere år er dette samarbejde med 
andre myndigheder intensiveret.

Særligt samarbejdet med Skattestyrelsen har de seneste år vist sig nyttigt. Således har 
Skattestyrelsen medvirket til udvikling af svigsmodellen, bl.a. ved udveksling af data, 
og derudover kan netop svigsmodellens risikoscoringer for selskabsregistreringer indgå 
i Skattestyrelsens tilsyn i forhold til skatte-, moms- eller afgiftsbetalinger. Det gælder 
bl.a. sager, hvor svigsmodellen viser tydelige tegn på uregelmæssigheder, men hvor sel-
skabslovens formelle krav er opfyldt, og Erhvervsstyrelsen derfor ikke har mulighed for 
at afvise en registrering.

Erhvervsstyrelsen har derudover et samarbejde med Gældsstyrelsen og politiet, der be-
tyder, at når Gældsstyrelsen har fogedretten på en fogedforretning, og politiet er på en 
politiforretning, og de ikke møder en virksomhed på den angivne adresse, gives der i 
begge tilfælde meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen. Styrelsen kan herefter afklare, 
om virksomheden benytter sig af en dækadresse, hvilket i sidste ende kan indebære, at 
virksomheden oversendes til tvangsopløsning hos skifteretten.

Derudover samarbejder Erhvervsstyrelsen med kuratorer og likvidatorer, når et selskab 
oversendes til tvangsopløsning. Det medvirker til at give kuratorer og likvidatorer den 
nødvendige viden til at behandle sagerne bedst muligt, herunder nyttig viden om be-
slægtede sager. Derudover giver samarbejdet også styrelsen indsigt i karakteristika for 
disse sager og bidrager dermed til indblik i forskellige svigmønstre.

Erhvervsstyrelsen samarbejder endvidere med andre myndigheder i regi af Hvidvask-
Forum med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. En af 
opgaverne i 2021 har været forberedelsen af ny hvidvaskstrategi for 2022-2025, som 
forventes at blive offentliggjort i 2022. Derudover samarbejder styrelsen med andre 
myndigheder på det mere operationelle plan i Operativt Myndighedsforum, som bl.a. 
understøtter myndighedernes mulighed for at koordinere fælles indsatser på området.
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TABEL 1
De væsentligste nøgletal for Erhvervsstyrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn i 2021

Kontrol-/tilsynsgrundlag Væsentligste aktiviteter i året

Selskabskontrol – 
virksomhedsregistreringer

Der er foretaget knap 410.000 
registreringer.

Der er rejst 13.755 sager i alt, 
hvoraf 9.725 er registreringskon-
trolsager, 993 sager er registre-
ringsindsigelser og 3.037 er efter-
følgende kontrolsager.

Digitale modtagekontroller Der er automatiske kontroller af 
188 forhold i forbindelse med 
indberetning af årsrapporter.

Der er indført 4 nye automatiske 
kontroller på specifikke punkter i 
årsrapporter.

Regnskabskontrol Der er indberettet ca. 300.000 års-
rapporter fra regnskabspligtige 
virksomheder.

Der er rejst 1.541 kontrolsager, 
heraf genoptaget ca. 750 ældre 
sager om ulovlige kapitalejerlån.

Regnskabskontrol – 
børsnoterede virksomheder

Der er 200* børsnoterede virk-
somheder, der har indberettet 
års- og delårsrapport, heraf er de 
118 omfattet af årsregnskabslo-
ven.

Der er rejst 17 kontrolsager.

Tilsyn med revisorer 
og revisionsvirksomheder

Der er registreret ca. 1.350 god-
kendte revisionsvirksomheder og 
ca. 3.100 godkendte revisorer.

Der er gennemført kvalitetskon-
trolbesøg hos 54 revisionsvirk-
somheder og iværksat 102 under-
søgelser.

Hvidvasktilsyn Det anslås, at 12.000 virksomhe-
der og personer er omfattet af til-
synet. Heraf er 1.518 personer og 
virksomheder registreret i hvidva-
skregisteret

Der er gennemført (afsluttet) 114 
tilsyn. Det har medført 160 reak-
tioner i form af påbud og påtaler 
for overtrædelse af hvidvasklo-
ven. Der er desuden foretaget syv 
politianmeldelser.

Tilsyn med erhvervs-
drivende fonde

Der er 1.415 erhvervsdrivende 
fonde registreret i Erhvervsstyrel-
sens register.

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

* Omfatter både virksomheder underlagt Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets kontrol.

Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsats i 2021 dækker over 
forskellige typer 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.
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I dette afsnit redegøres nærmere for indsatserne i 2021 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 års- 
regnskabsloven.

3.  Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder: Undersøgelser  
af potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen og kvalitets- 
kontrol af revisionsvirksomheder.

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 med registreringer af og efterføl-
gende ændringer i kapitalselskaber og andre virksomhedsformer, hvor ingen fysiske per-
soner hæfter for virksomhedens forpligtelser.

Kontrollen omfatter generel overholdelse af selskabslovgivningen, men har særligt fokus 
på stiftelser og senere selskabsretlige ændringer i virksomhederne i CVR, der registreres 
eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på Virk.

Formålet med Erhvervsstyrelsens selskabskontrol er at sikre, at den selskabsretlige lov-
givning overholdes. Erhvervsstyrelsens selskabskontrol har særligt fokus på kontrol af de 
få, som bevidst forsøger at omgå reglerne. Derudover arbejder styrelsen, ved hjælp af 
vejledning og særlige indsatser, på at sikre, at de data, som virksomhederne registrerer 
i CVR, er korrekte og i overensstemmelse med lovgivningen. Antallet af virksomheder 
omfattet af selskabskontrollen er stigende.

TABEL 2
Virksomheder omfattet af selskabskontrollen

2017 2018 2019 2020 2021

Aktieselskaber 33.809 34.793 34.424 34.053 33.979

Anpartsselskaber 212.176 231.812 249.028 270.518 304.956

Iværksætterselskaber 23.648 37.209 37.290 24.821 4.175

Partnerselskaber/ kommanditaktieselskaber 1.024 1.209 1.328 1.463 1.596

Kapitalselskaber i alt 270.657 305.023 322.070 330.855 344.706

LEV-virksomheder* 4.767 5.045 4.767 4.779 5.272

I alt 275.424 310.068 326.837 335.634 349.978

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

Som udgangspunkt registreres alle stiftelser og ændringer i virksomheder straks ved 
indsendelsen af anmeldelsen uden manuel sagsbehandling. Erhvervsstyrelsen har dog 
mulighed for at udtage sager til manuel kontrol, hvilket betyder, at nogle registreringer 
sagsbehandles af en medarbejder i Erhvervsstyrelsen, inden registreringen gennemfø-
res (registreringskontrol). Desuden behandler Erhvervsstyrelsen sager, hvor en person 
eller et selskab henvender sig til Erhvervsstyrelsen, fordi personen eller selskabet mener 
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FIGUR 1
Virksomhedsregistreringer omfattet af selskabskontrollen

* Det høje antal registreringer i 2017 og 2018 afspejler, at samtlige virksomheder omfattet af selskabskontrollen pr. 
1. juli 2017 blev omfattet af forpligtelsen til at registrere reelle ejere.
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at være forurettet i forbindelse med en registrering i selvbetjeningsløsningen (registre-
ringsindsigelser). Endelig har Erhvervsstyrelsen mulighed for efterfølgende at anmode 
om dokumentation for en registrerings lovlighed i op til fem år efter registreringen (ef-
terfølgende 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.
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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, når 
en person (anmelder) indtaster oplysninger i styrelsens registreringsløsning med 
henblik på at foretage en registrering af et selskab eller en ændring i et eksisteren-
de selskab. I den indledende registreringskontrol foretages der således en automa-
tisk, digital kontrol på mere end 20 punkter af, om de indtastede oplysninger opfyl-
der minimumsbetingelserne, og registreringen 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 
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. 

Alternativt 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

2017 2018 2019* 2020 2021

Datadrevne kontroller 0 1.401 4.906 3.835 5.148

Kontrol på grund af anmelder 1.178 797 2.616 2.869 3.199

Øvrige kontroller 59 102 768 950 1.681

Registreringskontrolsager i alt 1.237 2.300 8.290 7.654 9.725

* Opgørelsen i 2019 skete efter en anden metode. Dette er ændret, så opgørelsesmetoden er ens for alle år. Det 
medfører imidlertid en korrektion af tal for 2019 i forhold til Årsberetningen 2019.
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Datadrevne kontroller 

Datadrevne kontroller omfatter sager, som er blevet udtaget til manuel sagsbehandling 
på baggrund af machine learning-modeller, først og fremmest svigsmodellen, jf. afsnit 
2.1. Et særligt indsatsområde er stråmandskontrollen, som giver mulighed for kontrol af 
identiteten både på anmeldere, der registrerer i styrelsens it-systemer, og på selskabs-
deltagere, fx ledelse, ejere og stiftere, samt kontrol af hvorvidt ledelsen i et selskab ud-
øver faktisk ledelse. Der henvises til afsnit 4.1.5 for en beskrivelse af denne indsats.

Af de godt 5.000 sager, der er udtaget til manuel kontrol på baggrund af data, blev ca. 
3.000 sager udtaget på baggrund af svigsmodellen. De resterende datadrevne kontrol-
ler var bl.a. baseret på styrelsens identifikationsmodel, der automatisk læser data på et 
indberettet pas.

I omkring 40 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. Hovedparten af de afviste registre-
ringer vedrørte sager om manglende dokumentation på identitet eller faktisk ledelse, 
samt sager om manglende dokumentationen for, at selskabskapitalen var til stede ved 
stiftelsen af selskabet. 

I de resterende sager var det selskabsretlige grundlag for stiftelsen eller ændringerne af 
selskabet i orden eller blev bragt i orden, og registreringen kunne derfor gennemføres.

Kontrol på grund af anmelder

Kontrol af registreringer på grund af anmelder omfatter fx 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 en manuel kontrol. 
Styrelsen udtager stadigt flere registreringer til manuel kontrol, hvor anmelder har fået 
spærret for adgangen til at foretage straksregistreringer. Stigningen i antallet af sager 
skyldes primært, at Erhvervsstyrelsen som følge af stråmandskontrollen har spærret for 
flere anmelderes adgang til at foretage straksregistreringer.

Erhvervsstyrelsen har i 2021 foretaget 3.199 kontroller på baggrund af anmelder. 

I knap 20 pct. af sagerne traf Erhvervsstyrelsen afgørelse om at afvise registreringen af 
stiftelsen eller ændringen af selskabet, eller anmelder valgte selv at frafalde anmeldelsen 
grundet uoprettelige mangler i indberetningen.

I de resterende sager var det selskabsretlige grundlag for stiftelsen eller ændringerne af 



Årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2021 I 24    

ERHVERVSSTYRELSEN

NY ADRESSEKONTROL

Erhvervsstyrelsen  har i 2021 implementeret automatiske dataopslag mod Byg-
nings- og Boligregisteret (BBR), hvorved styrelsen har udtaget sager til manuel 
kontrol, hvis et selskab har anmeldt en hjemstedsadresse, hvor der i BBR ligger 
en bygning med en type benyttelse, som ikke vil være normalt for et selskab, 
fx fængsler, folkeskoler, svømmehaller og idrætsanlæg. Erhvervsstyrelsen har i 
disse sager anmodet om dokumentation for, at det vil være muligt at komme  
i kontakt med selskabet på adressen.

selskabet i orden eller blev bragt i orden, og registreringen kunne derfor gennemføres.

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 sker fx, hvis et selskab ikke har angivet en adresse, eller den angivne 
adresse efterlader tvivl om, hvorvidt selskabet reelt kan kontaktes på adressen. 

Erhvervsstyrelsen har i 2021 gennemført 1.681 øvrige kontroller.

I omtrent 20 pct. af sagerne traf Erhvervsstyrelsen afgørelse om at afvise registreringen af 
stiftelsen eller ændringen af selskabet, eller anmelder valgte selv at frafalde anmeldelsen 
grundet uoprettelige mangler i indberetningen. 

I de resterende sager var det selskabsretlige grundlag for stiftelsen eller ændringerne af 
selskabet i orden eller blev bragt i orden, og registreringen kunne derfor gennemføres.

Særlig kontrolindsats i sager om omregistrering af iværksætterselskaber til 
anpartsselskaber 

Nye regler betyder, at det ikke længere er muligt at oprette iværksætterselskaber. Endvi-
dere skulle eksisterende iværksætterselskaber inden den 15. oktober 2021 lade sig om-
registrere til et anpartsselskab eller lade sig opløse efter reglerne herom. Er det ikke sket, 
vil selskabet efter en fast procedure herfor blive oversendt til skifteretten til tvangsopløs-
ning. Erhvervsstyrelsen har i 2021 modtaget ca. 15.000 anmeldelser om omregistrering 
af iværksætterselskaber til anpartsselskaber. 
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Erhvervsstyrelsen har udtaget ca. 1.200 af anmeldelserne til manuel kontrol. Sagerne er 
blevet udtaget som enten datadrevne kontroller, anmelderkontroller eller øvrige kon-
troller og indgår i den samlede opgørelse af registreringskontroller ovenfor. Erhvervs-
styrelsen har kontrolleret, om omregistreringerne er sket lovligt i henhold til selskabs-
loven. Styrelsen har særligt haft fokus på at kontrollere, at den selskabskapital, der blev 
indskudt i forbindelse med omregistreringen, var til stede på beslutningstidspunktet og 
kunne dokumenteres. 

I næsten 60 pct. af sagerne udtaget til kontrol har Erhvervsstyrelsen afvist omregistrerin-
gen. I størstedelen af sagerne har selskaberne ikke kunnet dokumentere, at den indskud-
te selskabskapital har været til stede. 

I de resterende sager var betingelserne for omregistrering umiddelbart opfyldt, eller ind-
beretning og dokumentation kunne berigtiges, og der kunne derfor ske omregistrering 
til et anpartsselskab.

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, ligesom 
styrelsen kan anmelde forholdet til politiet.

TABEL 4
Udvikling i antallet af registreringsindsigelser

2018 2019 2020 2021

Indkomne indsigelser 679 1.021 1.014 947

Afsluttede indsigelser 573 958 989 993
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TABEL 5
Fordeling af registreringsindsigelser

2018 2019* 2020 2021**

Adresseindsigelser 267 474 534 558

Øvrige indsigelser 428 547 480 435

Indsigelser i alt 695 1.021 1.014 993

* Opgørelsen i 2019 skete efter en anden metode. Dette er ændret, så opgørelsesmetoden er ens for alle år. Det 
medfører imidlertid en korrektion af tal for 2019 i forhold til Årsberetningen 2019.

** Opgørelsesmetoden i 2021 er blevet ændret. Tidligere er det blevet opgjort, hvor mange sager der er rejst det 
pågældende år og udfaldet af sagerne. Det opgøres nu, hvor mange sager der er afsluttet i løbet af året, uagtet 
hvilket år kontrollen er påbegyndt. 

Indsigelserne kan have forskellig karakter, men de fleste omhandler indsigelser vedrø-
rende et selskabs adresse.

Adresseindsigelser 

Mere end halvdelen af registreringsindsigelserne var adresseindsigelser, hvor der blev 
gjort indsigelse over, at et selskab havde hjemsted på en bestemt adresse. Den lille stig-
ning i antallet af adresseindsigelser skyldes bl.a. et tættere samarbejde med skattemyn-
dighederne, herunder Gældsstyrelsen, jf. afsnit 2.4, som nu oftere gør styrelsen opmærk-
som på, at et selskab ikke kan træffes på det registrerede hjemsted, som de er blevet 
opmærksomme på i forbindelse med en udgående kontrol på adressen.

I ca. 25 pct. af sagerne registrerede selskaberne ny hjemstedsadresse, efter Erhvervssty-
relsen tog kontakt til selskaberne. 

I 40 pct. af sagerne kunne Erhvervsstyrelsen ikke få kontakt med selskabet, og styrelsen 
har derfor ændret selskabets hjemstedadresse til Erhvervsstyrelsens adresse og herefter 
anmodet Sø-og Handelsretten om tvangsopløsning. I de resterende sager kunne Er-
hvervsstyrelsen ikke foretage en kontrol af hjemstedsadressen, da selskaberne enten var 
under tvangsopløsning, under konkurs eller allerede opløst. 

Øvrige indsigelser 

De øvrige indsigelser dækker over indsigelser af forskellig karakter, herunder at en per-
son uretmæssigt er indsat eller fratrådt som deltager i et selskab. I godt halvdelen af 
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sagerne har indsigelsen beroet på en misforståelse, eller klager har frafaldet sagen eller 
ikke ønsket at besvare Erhvervsstyrelsens spørgsmål i forbindelse med indsigelsen. 

I ca. 20 pct. af sagerne har Erhvervsstyrelsen administrativt slettet registreringen, da ind-
sigelsen er sket inden for 14 dage.

I ca. 10 pct. af sagerne har der været tale om et egentligt misbrug af selvbetjeningsløs-
ningen. I de sager har Erhvervsstyrelsen i halvdelen af tilfældene spærret for anmelders 
adgang til at foretage straksregistreringer, ligesom den pågældende er anmeldt til po-
litiet. I de øvrige tilfælde har styrelsen valgt at indskærpe anmelders ansvar for, at en 
registrering er lovligt foretaget.

I de resterende ca. 10 pct. af sagerne måtte Erhvervsstyrelsen henvise sagen til afgørelse 
ved domstolene, da der var uenighed om registreringens lovlighed, hvilket kræver en 
domstolsprøvelse at afgøre.

4.1.3 Efterfølgende kontrol

Som supplement til registreringskontrollen foretager Erhvervsstyrelsen en efterfølgende 
kontrol af registreringer. Hvis Erhvervsstyrelsen bliver bekendt med, at der er foretaget 
en uretmæssig registrering i et selskab, og forholdet enten ikke kan berigtiges eller ikke 
berigtiges inden for den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen anmode skifteretten 
om at tvangsopløse selskabet. Derudover har styrelsen mulighed for spærre for, at den 
pågældende anmelder kan foretage straksregistrering i styrelsens selvbetjeningsløsning, 
ligesom styrelsen kan anmelde forholdet til politiet.

Som i registreringskontrollen har Erhvervsstyrelsen også i den efterfølgende kontrol i 
2021 haft fokus på de registrerede adresser på selskabsdeltagere og hjemstedsadresser 
på virksomheder. En korrekt registreret adresse er vigtigt for at forhindre folk med tvivl-
somme motiver i at registrere sig under en urigtig adresse og dermed gøre det vanske-
ligt for myndigheder og virksomheder at finde frem til de pågældende. 
 

TABEL 6
Udvikling i antallet af efterfølgende kontroller

2018 2019 2020 2021

Oprettede kontroller 2.093 3.415 2.315 3.781

Afsluttede kontroller 1.435 3.412 2.649 3.037
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TABEL 7
Fordeling af efterfølgende kontroller

2018 2019 2020 2021****

Sager efter henvendelse fra tredjemand 351 272 196 150

Sager baseret på udtræk i egne data* 1.006 2.084 837 1.763

Sager baseret på machine learning** - - - 61

Øvrige sager 815 424 422 162

Fejlrettelser*** - 635 864 901

Efterfølgende kontrolsager i alt 2.172 3.415 2.319 3.037

* Sagerne er udtaget på baggrund af udtræk i Erhvervsstyrelsens egne data.

** Sagerne er tidligere blevet opgjort under sager baseret på egne udtræk.

*** Disse sager var tidligere en del af kategorien ”Sager efter henvendelse fra tredjemand”.

**** Opgørelsesmetoden i 2021 er blevet ændret. Tidligere er det blevet opgjort, hvor mange sager der er blevet 
rejst det pågældende å, og udfaldet af sagerne. Det opgøres nu, hvor mange sager der er blevet afsluttet i løbet af 
året, uagtet hvilket år kontrollen er påbegyndt. 

De efterfølgende kontroller beror på forskelligt grundlag, men kendetegnende for kon-
trollerne er, at de i højere grad end tidligere beror på de nye digitale værktøjer, styrelsen 
har taget i brug til at udsøge sager til den manuelle kontrol.
 

I sager efter henvendelse fra tredjemand bliver Erhvervsstyrelsen gjort opmærksom på, 
at der foregår eller kan foregå ulovlige aktiviteter i et selskab eller omkring en bestemt 
personkreds.

Sager baseret på udtræk i egne data har fokus på datakvaliteten af udenlandske bo-
pælsadresser på ledelsesmedlemmer og ejere, som er registeret i CVR med aktive sel-
skabstilknytninger, samt om selskaber er registeret med korrekte hjemstedsadresser. 

Sager baseret på machine learning er afledte sager fra registreringskontrollen, hvor pri-
mært svigsmodellen har udtaget sagen til kontrol. 

Kategorien øvrige sager dækker bl.a. over sager, som udspringer af samarbejdet med 
styrelsens øvrige kontrol- og tilsynsområder, og sager, der beror på henvendelser fra 
andre myndigheder eller anden sagsbehandling, fx aktindsigter.
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Fejlrettelser adskiller sig fra andre efterfølgende kontroller ved, at sagerne bliver op-
startet efter anmodning fra virksomhederne selv. Såfremt det er muligt at foretage en 
ændring af den oprindelige registrering, foretager Erhvervsstyrelsen en fejlrettelse heraf. 
Hvis den oprindelige registrering ikke var lovligt foretaget, tilbagefører Erhvervsstyrelsen 
denne registrering. Grundet dette er fejlrettelserne ikke opgjort under væsentligste re-
sultater af den efterfølgende kontrol.

I 35-40 pct. af de efterfølgende kontroller blev forholdet berigtiget i forbindelse med 
Erhvervsstyrelsens kontrol, det vil sige, at anmelder eller selskabet efterfølgende indbe-
rettede korrekt dokumentation. 

I 20-25 pct. af sagerne medførte den efterfølgende kontrol, at Erhvervsstyrelsen registre-
rede 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 8
Selskaber oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten som led i den efterfølgende 
kontrol

2018 2019 2020 2021*

Selskaber oversendt til tvangsopløsning 184 746** 195 202

Heraf selskaber oversendt til tvangsopløsning uden 
mulighed for genoptagelse 90 473** 10 17

* Det bemærkes at opgørelsen i 2021 er blevet ændret. Tidligere er det blevet opgjort, hvornår sagen er rejst, mens 
oversendelsen kan være sket i et senere år. Opgørelsen for 2021 er ændret til, hvor mange oversendelser som er 
foretaget det år på baggrund af en afsluttet efterfølgende kontrolsag. 

** Stigningen skyldes primært Erhvervsstyrelsens kontrol af iværksætterselskaber, som blev stiftet op til afskaffelsen 
af selskabsformen.

 
Der er tale om sager, hvor et selskab oversendes til tvangsopløsning som følge af Erhvervs-
styrelsens efterfølgende kontrol. Derudover oversender Erhvervsstyrelsen også selskaber 
til tvangsopløsning som afledt konsekvens af en kontrolsag. Det kan fx være sager som led i 
en stråmandskontrol i registreringskontrollen, jf. afsnit 4.1.5, hvor selskabet har modtaget 
en opløsningstrussel grundet manglende ledelse, og Erhvervsstyrelsen afviser at registre-
re en person ind i et selskab, fordi styrelsen vurderer, at den pågældende er en stråmand. 
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De resterende efterfølgende kontroller blev lukket af andre årsager, herunder frafaldet, 
fordi selskabet i mellemtiden var blevet sendt til tvangsopløsning eller sat under konkurs.

Kun i ganske få sager (mindre end 1 pct.) har Erhvervsstyrelsen oplevet egentligt misbrug 
af Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning. I sådanne sager bliver anmelder spærret for 
at foretage straksregistreringer og anmeldt 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 oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register, har 
de siden den 10. januar 2020 været forpligtet til at indberette disse uoverensstemmel-
ser til Erhvervsstyrelsen. Formålet hermed er at sikre, at oplysningerne om reelle ejere i 
Erhvervsstyrelsens register er opdaterede og aktuelle for derved at skabe gennemsigtig-
hed i virksomheders ejerforhold, så det bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksom-
hed gennem indviklede selskabskonstruktioner.

Når Erhvervsstyrelsen modtager en indberetning, foretager styrelsen en undersøgelse af 
de indberettede forhold og kan som en del af undersøgelsen kontakte såvel indberetter 
som den konkrete virksomhed. Langt de fleste forhold bliver herefter, når det er nødven-
digt, berigtiget af virksomheden. 

Hvis virksomheden ikke berigtiger registreringen af ejerforholdene, kan Erhvervsstyrel-
sen udstede tvangsbøder og i sidste ende anmode skifteretten om at tvangsopløse sel-
skabet, eller styrelsen kan slette virksomheder fra Erhvervsstyrelsens register. 

Erhvervsstyrelsen har i 2021 modtaget 1.000 indberetninger om sådanne uoverensstem-
melser. 

Hovedparten af de indberetninger om uoverensstemmelser i reelle ejere, som Erhvervs-
styrelsen modtager, er fra pengeinstitutter og lignende. Erhvervsstyrelsen modtager 
fortsat relativt få indberetninger fra rådgivere, der er omfattet af hvidvasklovens regler.
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TABEL 9
Indberetninger af uoverensstemmelser af reelle ejere

2020 2021

Pengeinstitut og lign. 688 742

Advokater * 2 0

Revisorer* 38 149

Øvrige 13 109

Indberetninger i alt 741 1.000

* Tidligere er tallene for indberetninger foretaget af advokater og revisor opgjort samlet under kategorien rådgivere.

En del af indberetningerne beror på misforståelser fra indberetters side, idet indberet-
ningerne er ukorrekte eller mangelfulde. Erhvervsstyrelsen vil derfor iværksætte en vej-
ledningsindsats på området i løbet af 2022.

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., skal der ske underretning til Hvidvasksekretariatet under 
National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK – tidligere Statsadvokaten For Særlig Øko-
nomisk og International Kriminalitet, SØIK).

4.1.5 Stråmandskontrol 

En stråmand er fx en person, der indsættes som direktør i et selskab uden reelt at deltage 
i selskabets drift og påtage sig ledelsesopgaverne i selskabet. Stråmænd anvendes ofte 
til at sløre de kriminelle bagmænd.

Erhvervsstyrelsen har fra den 1. januar 2021 fået hjemmel til at kontrollere identiteten 
både på anmeldere, der registrerer i styrelsens it-systemer, og på selskabsdeltagere, fx 
ledelse, ejere og stiftere, samt kontrol af hvorvidt ledelsen i et selskab udøver faktisk 
ledelse. Kontrollen kan finde både sted, inden og efter en registrering gennemføres. 
Styrelsen kan, om nødvendigt, anmode personen om at identificere sig ved fysisk frem-
møde hos Erhvervsstyrelsen. 
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NY STRÅMANDSKONTROL

En  stråmand anvendes til at sløre, hvem der kontrollerer et selskab. Det kan 
omfatte alle typer af personer tilknyttet et selskab, fx et ledelsesmedlem, der 
bliver sat ind i et selskab af navn, men ikke af gavn. 

Erhvervsstyrelsen gennemfører stråmandskontroller ved nye registreringer i 
selskaber. De udtages typisk via Erhvervsstyrelsens svigsmodel, når der foreta-
ges ændringer af de registrerede oplysninger i selskabet, inden oplysningerne 
registreres og offentliggøres på CVR. Dette kan fx være ændringer i selskabets 
ejerkreds eller ledelse. 

I forbindelse med en stråmandskontrol kan Erhvervsstyrelsen foretage en iden-
titetskontrol på anmelderen, som har anmeldt ændringen, og også på andre 
personer, der indsættes i selskabet. Hvis der foretages en ændring i selskabets 
ledelse, vil Erhvervsstyrelsen også anmode om, at der indsendes dokumentati-
on for, at personen vil udøve den faktiske ledelse i selskabet.

Hvis der ikke kan indsendes dokumentation for personernes identitet, eller at 
den nye ledelse vil udøve den faktiske ledelse i selskabet, har Erhvervsstyrelsen 
en række reaktionsmuligheder: 

 • Afvisning af den anmeldte registrering, fx en ledelsesændring.

 • Spærring af anmelderen som har anmeldt registreringen.

 • Politianmeldelse af anmelderen.

Et vigtigt redskab i Erhvervsstyrelsens stråmandskontrol er svigsmodellen, jf. afsnit 2.1. 

Svigsmodellen betyder, at kontrollen kan finde sted allerede inden, registreringerne gen-
nemføres og således inden, eventuel svig finder sted. I 2021 blev op mod 90 pct af 
de stråmandskontroller, som styrelsen startede i registreringskontrollen, gennemført på 
baggrund af svigsmodellen. Erhvervsstyrelsen har fra starten prioriteret at stoppe nye 
registreringer og således forhindre yderligere registrering af stråmænd. 
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TABEL 10
Kontrol af identitet og udøvelse af faktisk ledelse

2021

Stråmandskontroller i registreringskontrollen * 691

Stråmandskontroller i den efterfølgende kontrol** 115

Stråmandskontroller i alt 806

* Sagerne er inkluderet i opgørelsen over afsluttede registreringskontrol sager i afsnit 4.1.1.

** Sagerne er inkluderet i opgørelsen over afsluttede efterfølgende kontrolsager i afsnit 4.1.3.

Stråmandskontrol i registreringskontrollen

Erhvervsstyrelsen har i 2021 afsluttet 691 stråmandskontroller som led i registrerings-
kontrollen, det vil sige inden, registreringen gennemføres. 

I 536 af sagerne – svarende til knap 80 pct. af sagerne – har Erhvervsstyrelsen afvist regi-
streringen, idet der ikke er blevet indsendt enten fyldestgørende dokumentation for an-
melderens eller selskabsdeltagernes identitet, eller dokumentation for at den anmeldte 
selskabsdeltager skulle udøve den faktiske ledelse i selskaberne. Sagerne omfatter også 
forhold, hvor anmelderen har trukket sin anmeldelse tilbage efter Erhvervsstyrelsen har 
bedt om dokumentation for enten identitet eller udøvelsen af faktisk ledelse. 

I 249 af sagerne har Erhvervsstyrelsen truffet afgørelse om at spærre for anmelders ad-
gang til at foretage straksregistreringer, mens styrelsen i 239 af de afsluttede kontroller 
også har anmeldt anmelderen til politiet for afgivelse af urigtige oplysninger til en myn-
dighed samt overtrædelse af selskabsloven. 

Efterfølgende stråmandskontrol

Erhvervsstyrelsen har i 2021 afsluttet 115 efterfølgende stråmandskontroller, det vil sige 
efter, registreringen er gennemført. 

I 78 sager – svarende til ca. 68 pct. af sagerne – har Erhvervsstyrelsens frafaldet sagerne, 
uden der er blevet foretaget en kontrol. Dette skyldes hovedsageligt, at selskaberne 
allerede er blevet oversendt til tvangsopløsning af andre årsager, eller at selskaberne er 
gået konkurs, før kontrollen blev påbegyndt.
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I de resterne 37 sager har Erhvervsstyrelsen gennemført en kontrol og konstateret over-
trædelser i 26 af sagerne. Overtrædelserne dækker over mangelfuld dokumentation for, 
at de registrerede ledelsesmedlemmer i selskaberne reelt udøver den faktiske ledelse, 
eller for identitet på anmeldere eller selskabsdeltagere. 

På baggrund af overtrædelserne har Erhvervsstyrelsen i 17 af disse 26 sager administra-
tivt afregistreret medlemmer af selskabernes ledelse eller ejerkreds. I de resterende 8 
sager er ledelsen blevet registeret ud af selskaberne som følge af, at selskabet enten er 
blevet oversendt til tvangsopløsning, eller at der er blevet afsagt konkursdekret i selska-
berne.

Erhvervsstyrelsen har kun i få tilfælde i den efterfølgende kontrol kunnet sanktionere 
anmelder for at indsætte en stråmand i et selskab. Det skyldes, at reglerne først trådte i 
kraft 1. januar 2021, og anmelder har foretaget de pågældende registreringer før 1. janu-
ar 2021. Det udelukker dog ikke kontrol af selskabsdeltagere indsat i selskaber før denne 
dato, men det er i så fald dem (og ikke anmelder), der undergår kontrol.
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4.2. Regnskabskontrollen
Erhvervsstyrelsen modtog i 2021 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 118 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 indikatorer på 
fejl – optræder i årsrapporterne. Den efterfølgende fase er manuel kontrol foretaget af 
sagsbehandlere. Her udtages et antal af de offentliggjorte årsrapporter til en nærmere 
kontrol. Denne kontrol udføres som udgangspunkt på et risikobaseret grundlag eller 
som en fokuseret, temabaseret indsats.

For de børsnoterede virksomheder er der tale om en særlig skærpet kontrol, 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 de 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).



Årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2021 I 36    

ERHVERVSSTYRELSEN

FIGUR 2
Udvikling i antallet af digitale modtagekontroller
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En digital årsrapport dannes på baggrund af en såkaldt taksonomi. En taksonomi er en 
form for indholdsfortegnelse over det indhold, årsrapporten kan indeholde. Erhvervssty-
relsen offentliggør hvert år nye taksonomier for at sikre, at den regnskabsmæssige re-
gulering kan efterleves. I 2021 har Erhvervsstyrelsen lukket for indberetning på en række 
ældre taksonomier for at sikre, at virksomhederne ikke indberetter årsrapporter på for-
ældede versioner af taksonomien. På den måde højnes datakvaliteten. De fem slettede 
modtagekontroller, jf. figur 2, er en del af dette arbejde.

Ændringer i årsregnskabsloven betyder, at virksomheder, som indberetter årsrapport 
efter den 1. januar 2021, altid skal oplyse om nettoomsætning i forbindelse med indbe-
retningen. I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen udviklet en række modtagekontroller, 
som er med til at sikre, at datakvaliteten af oplysningen er høj. Erhvervsstyrelsen får 
dermed bedre mulighed for at bruge oplysningen i forbindelse med kontrollen af fx 
regnskabsklasse og eventuelt fravalg af revision. I begge tilfælde er nettoomsætningen 
en af de tre størrelsesgrænser, der skal tages i betragtning.
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Erhvervsstyrelsen har til stadighed fokus på at udvikle nye digitale modtagekontroller på 
de områder, hvor det giver mening og har reel effekt. Herudover har styrelsen fokus på 
de idriftsatte kontrollers ydeevne. 

Erhvervsstyrelsen har derfor gennemgået en række regnskaber, hvor flere udvalgte kon-
troller er blevet ignoreret af de indberettende virksomheder. Formålet hermed var pri-
mært at få en vurdering af, hvorvidt de udvalgte modtagekontroller fortsat fungerer 
hensigtsmæssigt, og hvorvidt en kontrol har potentiale til at skifte fra en blød til en hård 
kontrol. Styrelsen har i 2021 set på syv modtagekontroller og i den forbindelse gennem-
gået 267 regnskaber. Styrelsen har vurderet, at de udvalgte kontroller fungerer hensigts-
mæssigt, samt at fem af de syv kontroller har potentiale til at skifte til hårde kontroller. 
Det vil ske i løbet af 2022.

Den digitale indberetningsløsning har i 2021 desuden gennemgået en større teknisk 
opgradering, så systemet er mere tidssvarende. Konkret betyder opgraderingen også, 
at der fremadrettet kan ske en mere smidig indberetning, særligt af store årsrapporter.

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.

Regnskabskontrollen har i 2021 haft et særligt fokus på to større opgaver. Den første 
handlede om at afslutte et større antal ældre sager om ulovlige kapitalejerlån, hvilket 
blev muliggjort med de nye kontrolhjemler, der fulgte med kontrolpakken fra 2020. Den 
anden opgave var at udvikle en ny kontrolmodel, der ved brug af bl.a. machine learning 
og udvidet brug af data har vist sig effektiv til at udsøge regnskaber, der potentielt inde-
holder meget væsentlige fejl (indikationer på fiktive regnskaber). 

De to indsatser har haft betydning for prioriteringen af regnskabskontrollens øvrige ind-
satser i 2021. Det gælder fx sager vedrørende revisors modificerede konklusion, jf. ne-
denfor. 
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TABEL 11
Udvikling i antallet af sager baseret på efterfølgende, manuelle kontroller

2018 2019 2020 2021

Ulovlige kapitalejerlån 1.311 1.322 911 1.043

- Heraf antal genoptagne ældre sager - - - 750*

Overtrædelser af bogføringsloven 102 245 132 129

Modificeret konklusion i revisors påtegning 335 151 82 42

Indikationer på fiktivt regnskab - - - 111

Øvrige risikobaserede sager 105 763 362 216

Sager i alt 1.853 2.481 1.487 1.541

* Antallet af genoptagne sager er manuelt opgjort og er derfor et anslået antal.

Ulovlige kapitalejerlån

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

FIGUR 3
Sager vedrørende ulovlige kapitalejerlån
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Erhvervsstyrelsen har i 2021 gennemført en større indsats med genoptagelse og afslut-
ning af ældre sager om ulovlige kapitalejerlån. I tillæg til de 293 nyopstartede sager har 
Erhvervsstyrelsen således genoptaget og afsluttet ca. 750 ældre sager. Antallet af nyop-
startede sager er derfor lavere end de forrige år, og sagerne har primært omfattet de 
væsentligste overtrædelser.

De ældre sager omfatter sager, hvor virksomhederne endnu ikke havde efterkommet 
Erhvervsstyrelsens påbud. Styrelsen havde i de fleste af sagerne udstedt tvangsbøder, 
hvilket dog ikke har haft den fornødne effekt. Med nye regler i kontrolpakken fra 2020 
fik styrelsen i sager, som er opstartet eller genoptaget efter 1. juli 2020, hjemmel til at 
oversende virksomheder til tvangsopløsning hos skifteretten, hvis virksomhederne ikke 
efterkommer styrelsens påbud om at tilbagebetale de ulovlige kapitalejerlån eller ind-
sender dokumentation herfor. Den nye hjemmel til tvangsopløsning har således medført 
en væsentlig mere effektiv kontrol med ulovlige kapitalejerlån. 

Ved større lån politianmelder Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt forholdet samt påby-
der revision af de to kommende årsregnskaber. Det samme gør sig gældende, når der er 
tale om gentagelsestilfælde og andre skærpende omstændigheder.

TABEL 12
Reaktioner i sager vedrørende ulovlige kapitalejerlån

2018 2019 2020 2021

Påbud om tilbagebetaling 
samlet i kroner

ca. 500 
 mio. kr.

ca. 485  
mio. kr.

ca. 495  
mio. kr.

ca. 200  
mio. kr.

Antal virksomheder påbudt revision  
i kommende to regnskabsår 15 226 241 264

Antal virksomheder politianmeldt 12 215 236 266

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 
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overensstemmelse med kravene herom i bogføringsloven eller ikke har haft et ajourført 
bogholderi.
 
 
FIGUR 4
Sager vedrørende overtrædelser af bogføringsloven

171

102

32
70

782

245

64

238

457

132
192 183

217

129

205

107

Screenede regnskaber Sager rejst i året Sager afsluttet i året Åbne sager ultimo året

An
ta

l

2018

2019

2020

2021

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. Styrelsen har i 
2021 forbedret udsøgningen af sager, således at en større andel af de screenede regn-
skaber resulterer i en kontrolsag, hvilket også fremgår af figur 4.

TABEL 13
Fordeling af rejste sager på baggrund af revisors påtegning

2018 2019 2020 2021

Antal sager rejst, hvor revisor alene har fremhævet for-
hold vedrørende overtrædelse af bogføringsloven 54 172 103 62

Antal sager rejst, hvor revisor grundet overtrædelse af 
bogføringsloven desuden har modificeret sin påteg-
ning

48 73 29 67

Sager i alt 102 245 132 129
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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 14
Reaktioner i sager vedrørende overtrædelser af bogføringsloven*

2018 2019 2020 2021

Antal virksomheder frataget mulighed for at fravælge revision 8 8 48 71

Heraf antal virksomheder, der tillige er politianmeldt 8 6 32 46

* Opgørelsen af påbud og politianmeldelser i 2018 og 2019 skete efter en anden metode. 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.

Regnskaber med modificeret konklusion i revisors påtegning

Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang kontrolleret et udsnit af de regn-
skaber, 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 
flere regnskabsposter. Langt de fleste modificerede konklusioner vil 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 
og fyldestgørende regnskaber i CVR.

TABEL 15
Sager vedrørende regnskaber med modificeret konklusion i revisors påtegning

2018 2019 2020 2021

Antal screenede regnskaber med modificeret konklusion 1.100 564 455 94

Antal sager rejst i året 335 151 82 42

Antal sager afsluttet i året* 51 351 130 58

Antal åbne sager ultimo året 284 85 37 21

* En sag afsluttes, når afgørelsen – et påbud – er efterkommet. Der er derfor forskel på antal afsluttede sager i tabel-
len og antal benyttede reaktioner, jf. tabel 13.
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Fokus for indsatsen i 2021 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 16
Reaktioner i sager om modificeret konklusion

2018 2019 2020 2021

Påbud om at rette fejlen/fejlene i kommende årsrapport 2 65 21 17

Påbud om at udarbejde en ny årsrapport 6 155 41 32

Frataget muligheden for at fravælge revision 7 214 53 37

Afsluttet uden reaktion 45 147 72 16

Indikationer på fiktivt regnskab

Erhvervsstyrelsen har i 2021 anvendt betydelige ressourcer på udviklingen af en ny ri-
sikobaseret model baseret på machine learning, hvis formål er at identificere virksom-
heder, hvor der er indikationer på, at det aflagte regnskab indeholder væsentlige fejl 
(indikationer på at regnskabet kunne være fiktivt). Som led i udviklingen af modellen har 
Erhvervsstyrelsen gennemgået næsten 6.000 regnskaber for at kunne træne modellen 
med regnskaber, der indeholder fejl, og regnskaber uden. 

Modellen viser foreløbig rigtig gode resultater, men vil fortsat skulle udvikles og vil der-
for løbende have behov for at blive suppleret med yderligere input for at opretholde og 
forbedre sin træfsikkerhed. Foruden at give input til modellen har gennemgangen givet 
styrelsen et unikt indblik i og overblik over forskellige svigmønstre.
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NY KONTROL AF INDIKATIONER PÅ FIKTIVT REGNSKAB

Ved  fiktive regnskaber forstås regnskaber, der indeholder så væsentlige fejl, 
at det kan indikere, at regnskabet er udarbejdet på skrømt – at regnskabet er 
fiktivt.

Erhvervsstyrelsen bliver oftest opmærksom på sådanne regnskaber, når styrel-
sens machine learning-model udtager et regnskab til manuel sagsbehandling, 
hvor der er indikationer på, at driften, balancen og/eller egenkapitalen er op-
pustet.

Ved sagsbehandlingen vil Erhvervsstyrelsen i de fleste tilfælde anmode virk-
somheden om en redegørelse og dokumentation herfor. I nogle tilfælde vil 
årsrapporten indeholde så mange eller så væsentlige fejl og mangler, at der kan 
træffes afgørelse om, at årsrapporten skal berigtiges, og årsregnskabet revide-
res af en godkendt revisor.

I disse typer af sager har Erhvervsstyrelsen en række reaktionsmuligheder: 

 • Såfremt virksomheden ikke indsender redegørelse og dokumentation,  
 kan styrelsen træffe afgørelse på det foreliggende grundlag og i nogle  
 tilfælde anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

 • Hvis virksomheden ikke indsender den krævede godkendte årsrap  
 port med et revideret årsregnskab, vil styrelsen anmode skifteretten  
 om at tvangsopløse virksomheden.

TABEL 17
Sager med indikationer på, at regnskabet kan være fiktivt

2021

Antal sager rejst i året 111

Antal sager afsluttet i året 110

Antal åbne sager ultimo året 1

De første udsøgninger fra modellen har givet anledning til, at Erhvervsstyrelsen har rejst 
111 sager, hvor der er indikationer på, at virksomhedens årsregnskab kan være fiktivt. 
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Resultatet af kontrollen af de 110 afsluttede sager er, at der var grundlag for reaktioner af 
forskellig karakter i næsten halvdelen af sagerne. Det betyder, at 36 virksomheder er ble-
vet sendt til tvangsopløsning eller har ændret virksomhedsstatus som følge af indsatsen, 
15 virksomheder har indsendt en ny årsrapport, og en enkel virksomhed har modtaget 
en påtale.

Modellen er sat i produktion i november 2021 og har foreløbig vist gode resultater, men 
vil dog først vise sit fulde værd i 2022 og fremefter.

Øvrig risikobaseret regnskabskontrol

Erhvervsstyrelsens øvrige risikobaserede regnskabskontrol er rettet mod årsrapporter, 
der indeholder væsentlige overtrædelser af årsregnskabsloven og selskabsloven, og har 
i 2021 bl.a. haft fokus på virksomheder, hvor der har været indikationer på, at regnska-
berne kan være anvendt som led i organiseret svindel. Herudover har styrelsen haft en 
indsats rettet mod årsrapporter aflagt af virksomheder noteret på Nasdaq First North 
med henblik på at afdække væsentlige fejl og mangler i disse.

TABEL 18
Øvrige risikobaserede sager

2019 2020 2021

Overholdelse af størrelsesgrænser for fravalg af revision 85 38 52

Ulovlig udbytteudlodning - 42 11

Årsrapporter i regnskabsklasse C 4 36 -

Virksomheder noteret på First North - - 33

Diverse risikobaserede sager 674 246 120

Øvrige risikobaserede sager i alt 763 362 216

Erhvervsstyrelsen har i 2021 fortsat haft fokus på virksomheder, der har indsendt en års-
rapport med et ikke-revideret årsregnskab, men hvor der har været indikationer på, at 
størrelsesgrænserne for at kunne fravælge revision var overskredet. De fleste af sagerne 
(37 ud af de 52 sager) er startet som følge af, at adviseringer i forbindelse med indberet-
ning af årsrapporten (modtagekontroller) er ignoreret. De resterende er rejst ud fra ud-
søgning i regnskabsdata. Erhvervsstyrelsens reaktion i denne type sager er altid at fjerne 
virksomhedens mulighed for at kunne fravælge revision i de to kommende regnskabsår.
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 • Sager om forfalskede revisionspåtegninger.

 • Sager med indikationer på, at regnskaberne kan være anvendt som led 
 i organiseret 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. 

Erhvervsstyrelsen har i 2021 desuden fortsat sin indsats over for virksomheder, der har 
udloddet ordinært udbytte uden tilstrækkelige frie reserver hertil – også kendt som ulov-
lig udbytteudlodning. I hovedparten af disse sager har Erhvervsstyrelsen truffet afgørelse 
om, at virksomhederne skal tilbagebetale de ulovlige udbytter inkl. den lovpligtige rente. 
Desuden skal ledelsen for virksomheden og en godkendt revisor erklære sig om, at dette 
er hændt, og at det ulovlige forhold dermed er bragt til ophør. Virksomhederne vil oftest 
blive påbudt revision i de to kommende regnskabsår.

Som et nyt indsatsområde har Erhvervsstyrelsen i 2021 iværksat en kontrol af, om virk-
somheder optaget på Nasdaq First North overholder årsregnskabslovens krav ved udar-
bejdelse af årsrapporter. Kontrollen har taget udgangspunkt i årsrapporter for 2020 og 
har omfattet årsrapporter for 33 virksomheder, som var noteret på Nasdaq First North 
den 1. maj 2021, og som havde valgt kalenderåret 2020 som regnskabsår. Alle årsrappor-
ter blev screenet, og styrelsen besluttede på den baggrund at iværksætte en mere grun-
dig kontrol af syv årsrapporter, hvor styrelsen enten fandt væsentlige fejl ved screenin-
gen af årsrapporterne eller indikationer herpå. To af de syv sager er afsluttet med påbud 
til virksomhederne om at berigtige fejlene i de kommende årsrapporter for 2021. De 
resterende fem sager forventer styrelsen at afslutte i 2022. 

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

Erhvervsstyrelsens reaktion vil i en stor del af sagerne være, at virksomheden får påbud 
om at berigtige årsrapporten og bliver frataget muligheden for at fravælge revision for 
indeværende og de to følgende regnskabsår. Hvis virksomheden ikke inden den af sty-
relsen fastsatte frist har indberettet en behørig årsrapport, oversender Erhvervsstyrelsen 
den pågældende virksomhed til tvangsopløsning.
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TABEL 19
Virksomheder oversendt til tvangsopløsning

2019 2020* 2021

Virksomheder oversendt til tvangsopløsning 124 58 87

* Opgørelsen af oversendte virksomheder til tvangsopløsninger i 2019 og 2020 skete efter en anden metode. Dette 
er ændret, så opgørelsesmetoden er ens for alle år. Det medfører imidlertid en korrektion af tal for 2019 og 2020 i 
forhold til Årsberetningen 2019 og 2020.

Erhvervsstyrelsen har i 2021 oversendt selskaber til skifteretten til tvangsopløsning som 
følge af en kontrolsag i 2021 eller tidligere. Antallet af virksomheder oversendt til tvang-
sopløsning hidrører fra alle styrelsens gennemførte regnskabskontrolsager – og ikke kun 
relateret til virksomheder oversendt til tvangsopløsning i den øvrige risikobaserede kon-
trol.

4.2.3 Kontrol af børsnoterede virksomheder

Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabs-
loven ved udarbejdelsen af deres års- og delårsrapporter overholder reglerne i årsregn-
skabsloven og de internationale regnskabsstandarder, International Financial Reporting 
Standards (herefter IFRS). Herved medvirker styrelsen til at sikre en høj kvalitet af regn-
skabsrapportering fra børsnoterede virksomheder. Finanstilsynet kontrollerer tilsvarende 
de virksomheder, som er underlagt et finansielt tilsyn. Det er Finanstilsynet og Erhvervs-
styrelsen, der træffer afgørelse i de enkelte sager. Hvis afgørelsen er principiel eller har 
videregående betydelige følger, vil den dog blive forelagt Finanstilsynets bestyrelse, som 
har det overordnede ansvar for regnskabskontrollen.

Der var 200 børsnoterede virksomheder ultimo 2021, heraf 118 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 The European Securities 
and Markets Authority’s (herefter ESMA) retningslinjer. De års- og delsårsrapporter, der 
blev udtrukket ud fra en risikovurdering, var bl.a. udvalgt ud fra en screening på bag-
grund af en række kriterier, der erfaringsmæssigt indikerer en forhøjet risiko for fejl. I den 
forbindelse indgår de fokusområder, som ESMA har udvalgt for regnskabskontrollen.
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Derudover har Erhvervsstyrelsen bl.a. haft fokus på:

 • Om virksomheden i sin rapportering har taget højde for justerede resultat- 
 forventninger i relation til COVID-19, og om disse er begrundet og for- 
  klaret tilstrækkeligt.

 • Virksomhedens vurderinger og skøn ved indregning af indtægter, fordeling 
 af omsætning på forskellige kategorier og virksomheden oplysning om  
 kontraktaktiver.

 • Informationen, der er givet i ledelsesberetningen vedrørende virksomhed- 
 ens oplysninger om CSR og om informationen er i overensstemmelse med 
 årsregnskabsloven. 

I år har Erhvervsstyrelsen desuden opdateret de interne retningslinjer, så de er i over-
ensstemmelse med ESMA’s nye retningslinjer for kontrollen, der er gældende fra den 1. 
januar 2022.

Resultatet af kontrollen vises samlet for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, da der er tale 
om en fælles kontrolindsats.

TABEL 20
Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets arbejde i 2021

2019 2020 2021

Års- 
rapporter

Delårs- 
rapporter

Års- 
rapporter

Delårs- 
rapporter

Års- 
rapporter

Delårs- 
rapporter

Antal åbne sager 
primo året 11 2 12 2** 6 1

Antal sager rejst 
i året 18* 9* 12 5** 15 2

Antal sager 
afsluttet i året 17 9 18 6 11 2

Antal åbne sager 
ultimo året 12 2 6 1 10 2

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

** En sag på en delårsrapport fra 2019 var i Årsberetningen 2020 registreret som startet i 2019 og var anført som 
en åben sag primo 2020. Sagen på delårsrapporten er først startet i 2020 og afsluttet samme år. Dette er rettet i 
ovenstående tabel.
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Af tabel 21 fremgår resultatet af de ni regnskabskontrolsager, der blev påbegyndt og 
afsluttet i 2021.

4.2.4 Internationalt samarbejde

Det internationale samarbejde er centralt for Erhvervsstyrelsens udførelse af regnskabs-
kontrollen. Styrelsen har også i 2021 deltaget aktivt i arbejdet i ESMA vedrørende regn-
skabskontrollen, så danske afgørelser følger den europæiske linje, og der ikke i Danmark 
udvikles en særlig dansk anvendelse af IFRS.

Erhvervsstyrelsen har i 2021 foretaget indrapportering til ESMA om emner, der relaterer 
sig til IAS 1 om going concern og væsentlige vurderinger vedrørende regnskabsmæssi-
ge skøn, om virksomhedernes oplysninger om risici vedrørende finansielle instrumenter 
i lyset af COVID-19 i henhold til IFRS 7 og 9 samt IAS 12 om måling og oplysninger om 
udskudte skatteaktiver. Styrelsen har endvidere rapporteret om ikke-finansielle oplysnin-
ger i ledelsesberetningen til brug for ESMA’s årlige aktivitetsrapport. 

TABEL 21
Resultat for sager påbegyndt og afsluttet i 2021

Årsrapport for 2020 Delårsrapport for 2021 Samlet 

Udstedere omfattet af kontrollen  
ultimo 2021 200

Færdigkontrollerede års- og del- 
årsrapporter 9 0 9

Fejl 1 0 1

Overtrædelser, uden betydning for 
investorernes beslutningstagen 1 0 1

Ingen fejl og overtrædelser (henlagt) 7 0 7
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4.3. Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirk-
somheder. Der er registreret ca. 1350 godkendte revisionsvirksomheder og ca. 3100 
godkendte revisorer i Danmark pr. 1. januar 2021. Erhvervsstyrelsen fører et offentligt 
register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 

Tilsynet har primært til formål at bidrage til at højne kvaliteten af revisors arbejde, så 
brugerne, såvel offentlige myndigheder som erhvervslivets aktører, kan have tillid til de 
erklæringer med sikkerhed, som revisor afgiver. I 2021 er der indberettet ca. 126.000 
årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, hvor der er afgivet en erklæring med sikkerhed af en 
godkendt revisor.

4.3.1 Kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder

Kvalitetskontrol er en løbende og tilbagevendende kontrol af alle revisionsvirksomheder 
og de heri beskæftigede revisorer. Kvalitetskontrollen omfatter en vurdering af revisions-
virksomhedens interne organisation, herunder kvalitetsstyringssystem. Derudover om-
fatter kontrollen en stikprøvevis gennemgang af udvalgte erklæringsopgaver. 

Med Erhvervsstyrelsens tilsynsplan fra 2020 er tilsynsindsatsen blevet mere datadrevet 
og tilrettelægges med henblik på at kunne afdække markedet og prioritere indsatsen, 
hvor den har størst samfundsmæssig betydning. Antallet af stikprøver af erklæringer på 
årsregnskaber aflagt af børsnoterede, finansielle samt store virksomheder er øget i for-
hold til tidligere for at have fokus på erklæringsopgaver, hvor potentielle fejl og mangler 
vurderes at have størst betydning for samfundsøkonomien og for tredjemand. 

De 100 største virksomheder vil være genstand for en kvalitetskontrol over en periode på 
seks år. Erhvervsstyrelsen har på hjemmesiden offentliggjort en liste med de virksomhe-
der, der i regi af kvalitetskontrollen er defineret som de 100 største danske virksomheder. 

Erhvervsstyrelsen udtager revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol på baggrund af en 
risikoanalyse. De revisionsvirksomheder, der har større revisionskunder, skal dog som 
anført udtages inden for en angiven tidsperiode uanset risiko.
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TABEL 22
Sager vedrørende kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder

2017 2018 2019 2020 2021

Antal igangværende kontroller primo året 137 152 180 224 161

Antal gennemførte kontrolbesøg i året 109 84 103 54 54

Antal kontroller afsluttet i året 94 56 59 117 131

Antal igangværende kontroller ultimo året 152 180 224 161 84

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.

Erhvervsstyrelsen har i 2021 indhentet et væsentligt efterslæb grundet ressourceman-
gel i tidligere år og afsluttet sagsbehandlingen af kvalitetskontroller, hvor der er udført 
kvalitetskontrolbesøg i 2018 og 2019, ligesom sagsbehandlingen af størstedelen af kva-
litetskontroller, hvor der er udført kvalitetskontrolbesøg i 2020, er afsluttet i 2021. Der er 
således ikke tale om, at der er sket en stigning i andelen af kvalitetskontroller, hvor der 
skal gennemføres en opfølgende kvalitetskontrol, men alene at Erhvervsstyrelsen i 2021 
har afsluttet sagsbehandlingen af en større andel af kvalitetskontroller, hvor der skal 
foretages en opfølgende kvalitetskontrol. 

TABEL 23
Resultatet af kvalitetskontroller

2017 2018 2019 2020 2021

Afsluttet uden yderligere opfølgning 85 39 44 88 86

Opfølgende kvalitetskontrol 9 17 15 29 45

I alt 94 56 59 117 131

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 
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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, 
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 2021 har styrelsen offentliggjort 
resultatet af to kvalitetskontroller som følge af, at revisionsvirksomheden ikke har fulgt 
henstillingen om at udarbejde en handlingsplan. De to sager kan findes på Erhvervssty-
relsens hjemmeside.

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.
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TABEL 24
Undersøgelser

2017* 2018 2019 2020 2021

Antal sager primo året 75 35 15 35 42

Antal undersøgelser indledt i året 44 28 78 88 102

Antal undersøgelser afsluttet i året 84 48 58 81 116

Antal åbne sager ultimo året 35 15 35 42 28

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

Erhvervsstyrelsen har i 2021 afsluttet 116 undersøgelser. Undersøgelserne har primært 
omhandlet overtrædelse af god revisorskik, erklæringsbekendtgørelsen eller uafhæn-
gighedsregler. Erhvervsstyrelsen har i 2021 særligt haft fokus på revisors relationer til 
revisionskunder for at identificere sager, hvor revisorer ikke overholder uafhængigheds-
kravene.

I de fleste af de undersøgte sager har revisor overtrådt reglerne om ikke at have forret-
ningsmæssige forbindelser med revisionskunden, fx at revisor har siddet i bestyrelse i 
et selskab sammen med revisionskunden, eller at revisor og revisionskunden har haft 
kapitalandele i det samme selskab. I disse tilfælde har Erhvervsstyrelsen indbragt revisor 
for Revisornævnet. 

TABEL 25
Resultatet af undersøgelser

2017 2018 2019 2020 2021

Afsluttet uden yderligere bemærkninger 3 7 10 5 6

Påtale af forhold af mindre betydning 59 17 22 20 32

Påbud om at bringe overtrædelser til ophør 0 0 0 0 0

Indbringelse for Revisornævnet 22 24 26 56 78

I alt 84 48 58 81 116
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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 ikke offentliggjort resultatet af undersøgelser i 2021.

4.3.3 Temabaserede kvalitetskontroller 

Formålet med en temabaseret kvalitetskontrol er at afdække et specifikt emne for at få 
indblik i kvaliteten inden for det afgrænsede emne samt at kunne give generel vejledning 
om emnet på baggrund af kontrollens resultater. Ved temabaserede kvalitetskontroller 
udtages et antal revisionsvirksomheder, hvori der udvælges et antal erklæringsopgaver 
eller andre nærmere afgrænsede områder, som bliver gennemgået med henblik på at 
teste det konkrete tema. 

Erhvervsstyrelsen har i 2021 offentliggjort resultatet af to temabaserede kvalitetskon-
troller.

Den første temabaserede kvalitetskontrol omhandler fire revisionsvirksomheders leve-
ring af skatte- og vurderingsydelser til 37 virksomheder af interesse for offentligheden  
– såkaldte PIE virksomheder. Kontrollen viste, at der ikke var leveret skatte- og vurderings-
ydelser udover dem, der er tilladt efter revisorlovens § 24 a, stk. 1. Kontrollen viste dog 
også, at kravene til dokumentation i revisorlovens § 24 a, stk. 2, i de fleste tilfælde ikke var 
opfyldt. Således skulle revisor have dokumenteret, at opgaverne hver for sig eller samlet 
ikke har nogen eller kun har en uvæsentlig indvirkning på de reviderede regnskaber, og 
at skønnet over indvirkningen på de reviderede regnskaber er veldokumenteret og for-
klaret i revisionsprotokollen til revisionsudvalget og bestyrelsen. 

Den anden temabaserede kvalitetskontrol omhandler erklæringer afgivet i forbindelse 
med kompensationsordningen for faste omkostninger som følge af COVID-19. Kontrol-
len omfatter 133 erklæringsopgaver. Erhvervsstyrelsen har væsentlige observationer i ca. 
halvdelen af de gennemgåede erklæringsopgaver, hvilket er på niveau med de seneste 
afsluttede kvalitetskontroller af revisionsvirksomheder i 2018 og 2019. Der har været flest 
observationer på områderne planlægning og revision af opgørelse over faste omkost-
ninger samt til dokumentation for den udførte revision. I 19 af de gennemgåede erklæ-
ringsopgaver har Erhvervsstyrelsen vurderet, at observationerne er af en sådan karakter, 
at det har ført til, at Erhvervsstyrelsen har iværksat og gennemført en undersøgelse af 
revisors arbejde. Undersøgelserne har i alle tilfælde ført til, at Erhvervsstyrelsen har ind-
bragt revisor for Revisornævnet. 
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Rapporter med resultaterne af de temabaserede kvalitetskontroller kan findes på Er-
hvervsstyrelsens hjemmeside.

4.3.4 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 i Danmark er en 
vigtig samfundsopgave, som kræver samarbejde mellem myndigheder og private aktø-
rer. Erhvervsstyrelsen skal sammen med en række andre myndigheder sørge for, at en 
række brancher lever op til hvidvaskloven og dens forpligtelser, samt sikre at de tager del 
i den vigtige samfundsopgave, de er blevet tildelt. 

Hvidvaskloven omfatter finansielle virksomheder og en række ikke-finansielle virksom-
heder og personer, som i kraft af deres erhvervsaktiviteter har særlig mulighed for at 
opdage forsøg på hvidvask eller terrorfinansiering og derfor er pålagt en række forplig-
telser. De har bl.a. pligt til at udarbejde risikovurdering og skriftlige politikker, forret-
ningsgange og kontroller samt gennemføre kundekendskabsprocedurer. Derudover har 
de en undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt. Underretnings-
pligten indebærer, at virksomhederne skal underrette Hvidvasksekretariatet i tilfælde af 
mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering hos virksomhedens kunder.

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med en række af de omfattede personer og virksomheder. 
Det drejer sig om revisorer, ejendomsmæglere, kunsthandlere, skatterådgivere, eksterne 
bogholdere, ikke-godkendte revisorer og andre virksomheder og personer, der i øvrigt 
erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som advokater, revisorer og ejendomsmægle-
re samt tjenesteudbydere til virksomheder, herunder virksomhedsoprettere og virtuelle 
kontorhoteller, der er udbydere af adresseservice og postbokse. 

En række af virksomhederne, fx virksomhedsoprettere og virtuelle kontorhoteller, er 
desuden forpligtet til at lade sig registrere i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse 
af hvidvask, før de kan udbyde deres ydelser lovligt. En registrering er dog ikke en 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 centreret inden for fire hovedområder: 
Tilsynsaktiviteter, vejledning, samarbejde og politisk/internationalt arbejde. 
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4.4.1 Tilsynsaktiviteter

Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask

Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask medvirker til, at styrelsen har 
kendskab til de virksomheder, der qua deres ydelser er i særlig risiko for at blive misbrugt 
til hvidvask. Det gælder fx virtuelle kontorhoteller, som kan blive misbrugt til at sløre 
virksomheders faktiske reelle ejere og dermed eventuelle kriminelle bagmænd. 

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. Registreringsnægtelser kan derfor ske i de 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. Erhvervsstyrelsen har foretaget én 
registreringsnægtelse i 2021. 

Der er pr. 31. december 2021 i alt registreret 1.518 virksomheder i Erhvervsstyrelsens 
register til bekæmpelse af hvidvask.

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 
risikovurdering indgår bl.a. en vurdering af virksomhedens udbudte ydelser og kundety-
per samt en vurdering af, hvor styrelsens kontrol har størst effekt. Risikovurderingen er i 
løbet af 2021 blevet yderligere dataunderstøttet og indebærer fx også, at kundesagerne 
udtages på et risikobaseret grundlag.

TABEL 26
Sager vedrørende hvidvasktilsyn*

2021

Antal åbne sager primo året 32

Antal sager rejst i året 186

Antal sager afsluttet i året 114

Antal åbne sager ultimo året 104

* Denne måde at opgøre sagerne på er ny på hvidvaskområdet, hvorfor sammenligningstal er udeladt.
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Fordelingen af tilsyn på brancher fremgår af tabel 27.

TABEL 27
Fordeling af tilsyn på brancher

2021

Antal tilsyn 114

Heraf registreret revisor 32

Heraf bogføring/skatterådgivning 28

Heraf ejendomsmægler 20

Heraf kunsthandlere 16

Heraf virtuelle kontorhotel 8

Heraf tjenesteudbyder 1

Ikke omfattet af hvidvaskloven* 9

* Tilsyn, hvor virksomheden viste sig ikke at være omfattet af Erhvervsstyrelsens tilsyn.

Erhvervsstyrelsens tilsyn foregår som udgangspunkt som et besøg hos de udvalgte virk-
somheder og personer. I første halvår af 2021 har styrelsen grundet COVID-19 ikke kun-
net besøge virksomhederne fysisk, og tilsynsstrategien blev derfor tilpasset. Dette har 
betydet, at styrelsen særligt i foråret 2021 gennemførte tilsynene som skrivebordstilsyn 
med virtuelle møder og skriftlige korrespondancer, og hvor fokus var på overholdelse af 
særlige dele af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen har gennemført 136 tilsyn i 2021, hvoraf 
114 tilsyn er endeligt afsluttet.

I takt med styrkelse af tilsynet er der er i 2021 sket en generel stigning i antal tilsyn i for-
hold til 2020. De seneste par år er der sket en stigning i antallet af tilsyn for godkendte 
revisionsvirksomheder og ejendomsmæglervirksomheder. Fælles for disse brancher er, 
at når der gives reaktioner, er det typisk for utilstrækkelig risikovurdering og skriftlige 
politikker, forretningsgange og kontroller samt manglende efterlevelse af reglerne om 
kundekendskabsprocedurer. Kendskabet til hvidvaskloven er generelt større for disse 
brancher, men styrelsen har fortsat en stor opgave i at hjælpe brancherne med kvaliteten 
af efterlevelsen af loven. 

Der er gennemført færre tilsyn for bogholdere, da indsatsen fra tidligere år har vist, at 
der er behov for mere vejledning til branchen. Erhvervsstyrelsens vejledningsindsats er 
beskrevet i afsnit 4.4.3.
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I 2021 har der været særligt fokus på virtuelle kontorhoteller, hvor Erhvervsstyrelsen 
har gennemført 30 tilsyn i 2021. Tilsynsbesøgene viste, at 21 af disse faktisk var virtu-
elle kontorhoteller og dermed omfattet af Erhvervsstyrelsens tilsyn, mens de øvrige ni 
ikke var omfattet af Erhvervsstyrelsens tilsyn, idet de udelukkende udbød fysiske lokaler. 
Fem af de 21 virtuelle kontorhoteller udbød deres ydelser uden at være registreret i Er-
hvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvilket medførte politianmeldelse 
for manglende registrering.

Erhvervsstyrelsen har i 2021 endvidere haft fokus på kunsthandlerbranchen, som blev 
omfattet af hvidvaskreglerne fra 2020. Styrelsen har gennemført 15 tilsyn i 2021. Fokus 
for tilsynsbesøgene hos kunsthandlerne har særligt været at vejlede og udbrede kend-
skabet til hvidvasklovens regler, da branchen er den nyeste branche underlagt Erhvervs-
styrelsens tilsyn. Tilsynene hos kunsthandlerbranchen har generelt tegnet et billede af, at 
branchen efterspørger mere vejledning i hvidvasklovens krav, særligt i forhold til udar-
bejdelsen af en risikovurdering samt skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller. 
Der henvises til afsnit 4.4.3 om vejledning.

Konstaterer Erhvervsstyrelsen i forbindelse med et tilsyn mangler eller overtrædelser af 
hvidvaskloven, kan styrelsen give påtale eller påbud. Er en overtrædelse sket forsætligt 
eller groft uagtsom, kan styrelsen politianmelde virksomheden til National enhed for 
Særlig Kriminalitet (NSK – tidligere Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og Internatio-
nal Kriminalitet, SØIK), ligesom styrelsen kan underrette om mistanke til Hvidvasksekre-
tariatet.

TABEL 28
Reaktioner i tilsynssager*

2021

Påbud (fremadrettet) og påtaler (bagudrettet) 160

Politianmeldelser 7

Underretninger til Hvidvasksekretariatet 1

* Da opgørelsesmetoden for sager vedr. hvidvasktilsyn er ændret, jf. tabel 26, er der ikke medtaget sammenlignings-
tal.

Erhvervsstyrelsen kan på baggrund af gennemførte tilsyn politianmelde personer eller 
virksomheder. Dette førte til 14 domme i 2021 for overtrædelser af hvidvaskloven. Til 
sammenligning blev der i 2020 afsagt 18 domme. Dommene i 2021 omhandler mang-
lende registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, manglende 
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efterlevelse af Erhvervsstyrelsens påbud samt ikke at ville underlægge sig Erhvervssty-
relsens tilsyn.

Identifikation af tilsynspopulation

Det risikobaserede tilsyn forudsætter et indgående kendskab til de virksomheder, der 
føres tilsyn med. Derfor har Erhvervsstyrelsen de senere år analyseret populationen af 
virksomheder samt virksomhedernes risikokarakteristika for at forbedre udvælgelsen til 
tilsyn. Dette har ført til nye datadrevne værktøjer, som allerede er blevet benyttet i til-
synet, fx i tilsynet med de virtuelle kontorhoteller. Fremadrettet vil værktøjerne løbende 
blive videreudviklet for også at kunne benytte dem på de øvrige brancher underlagt 
Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn.

4.4.2 Vejledning

Erhvervsstyrelsens vejledningsindsats på hvidvaskområdet har til formål at gøre virksom-
hederne opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven og hjælpe dem til at 
forstå reglerne. På den måde forebygges overtrædelser af hvidvasklovgivningen og der-
med styrkes bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Vejledningen sker hos den 
enkelte virksomhed i forbindelse med gennemførelse af tilsynsbesøg, ligesom styrelsen 
offentliggør skriftligt vejledningsmateriale og gennemfører bredere seminarer, oplæg 
og undervisning, herunder i samarbejde med myndigheder og brancheorganisationer.

Erhvervsstyrelsen har i 2021 bl.a. haft fokus på at vejlede kunstbranchen. Vejledningen 
har bestået i et åbent hus-arrangement, som Erhvervsstyrelsen har afholdt i samarbej-
de med Hvidvasksekretariatet og PET, ligesom styrelsen har deltaget med et oplæg til 
Danske Galleriers Efterårsseminar. Formålet var at vejlede om og udbrede kendskabet 
til hvidvasklovens regler, men også at sætte fokus på kunstbranchens muligheder for 
at opdage hvidvask og terrorfinansiering og ikke mindst undgå at blive misbrugt hertil. 
Erhvervsstyrelsen har derudover i forbindelse med tilsynsbesøg i branchen haft fokus på 
at vejlede og skabe dialog, jf. også ovenfor. Kunstbranchen har udtrykt efterspørgsel på 
denne vejledningsindsats, og Erhvervsstyrelsen vil arbejde videre hermed i 2022.

Mange virksomheder har ikke tilstrækkelig risikovurdering og skriftlige politikker, forret-
ningsgange og kontroller for deres virksomhed, og derfor har styrelsen i 2021 fokuse-
ret på skriftligt vejledningsmateriale. Erhvervsstyrelsen publicerede i 2021 quick-guiden 
“Sådan vurderer du din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terror-
finansiering”, som er blevet meget positivt modtaget. Quick-guiden henvender sig til 
ikke-finansielle virksomheder og bistår med en proces til udarbejdelse af en risikovur-
dering efter hvidvasklovens § 7. Quick-guiden, der er tilgængelig på Erhvervsstyrelsens 
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hjemmeside, er blevet downloadet næsten 1.300 gange.

Erhvervsstyrelsen publicerede i foråret 2021 en Q&A på styrelsens hjemmeside for at 
vejlede om pligten til at underrette Hvidvasksekretariatet om mistanke til hvidvask og 
terrorfinansiering samt om forholdet mellem hvidvasklovens tavshedspligt og erklæ-
ringsbekendtgørelsens oplysningspligt. Indtil årsskiftet har der været mere end 3000 be-
søgende på styrelsens hjemmeside for at læse materialet.

I slutningen af 2021 afholdt Erhvervsstyrelsen i samarbejde med FSR – danske revisorer 
samt Hvidvasksekretariatet og PET et åbent hus-arrangement for revisorer og boghol-
dere, hvor formålet var at gå i dybden med undersøgelses-, notering- og underretnings-
pligten. Arrangementet havde desuden til formål at sætte fokus på, at det er en fælles 
opgave for myndigheder og branchen at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfi-
nansiering samt at undgå at blive misbrugt hertil. 

4.4.3 Samarbejde

Arbejdsgruppe om hvidvask under Revisorrådet

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 havde til formål at kortlægge samt drøfte generelle og konkrete 
udfordringer, som branchen har identificeret. Løbende har øvrige myndigheder delta-
get i arbejdsgruppemøderne, herunder Hvidvasksekretariatet, Finanstilsynet og PET, og 
bidraget til en bredere faglighed til belysning af de konkrete problemstillinger, som ar-
bejdsgruppen fremsatte undervejs. Arbejdsgruppen har drøftet en række initiativer til 
fremtidig vejledning på baggrund af positiv respons på tidligere udgivet vejledningsma-
teriale og erfaringer fra branchen. 

Arbejdsgruppe om vejledning og information under HvidvaskForum 

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. Arbejdsgruppen har udviklet et fælles uddannelsesmiljø 
med udgangspunkt i en række cases, der er udarbejdet 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.
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Arbejdsgruppen har ad flere omgange måtte udsætte den planlagte case-undervisning 
grundet COVID-19, men har lykkedes med at afholde to undervisningsforløb i 2021 – et 
virtuelt undervisningsforløb for en gruppe kursister fra de finansielle institutter, samt 
et fysisk arrangement med deltagelse af et bredt udsnit af brancher underlagt hvid-
vaskloven. Evalueringerne viste, at deltagerne fik godt udbytte og bredere indsigt og 
forståelse ved at deltage i undervisningen med kursister fra andre omfattede brancher.  

4.4.4 Internationalt samarbejde

Hvidvaskloven er baseret på EU’s hvidvaskdirektiver, som er udarbejdet bl.a. på baggrund 
af en række anbefalinger fra den internationale organisation Financial Action Task Force 
(herefter 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 medlemmernes overholdelse af anbefalingerne, og 
Danmark, herunder Erhvervsstyrelsen, var i 2016-2017 underlagt en sådan evaluering. 
Efter en evaluering kan medlemsstaterne søge om opgradering af FATF’s vurderinger 
på baggrund af bl.a. ny lovgivning. FATF har på den baggrund flere gange, og senest i 
starten af 2021, opjusteret vurderingen af Danmarks indsats bl.a. på baggrund af et nyt 
regelsæt, der sikrer gennemsigtighed af reelle ejere af trusts m.v.

Europarådet har på vegne af EU-Kommissionen i 2021 gennemført en evaluering af Dan-
marks implementering af 4. hvidvaskdirektiv, som primært var møntet på effektiviteten af 
hvidvasklovens regler. Resultatet af Europarådets evaluering var, at Danmark blev aner-
kendt for at være på vej mod et risikobaseret tilsyn, samt at der var forbedringspotentiale 
i forhold til bl.a. at øge antal tilsyn, anvende flere og mere afskrækkende sanktioner og 
sikre bedre koordinering og vejledning. 
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4.5. Tilsyn og kontrol 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 tilsyn 
med, at bestyrelsen varetager fondens forhold. De erhvervsdrivende fonde er derfor un-
derlagt et fondsretligt tilsyn af Erhvervsstyrelsen.

Der er pr. 31. december 2021 registreret cirka 1.415 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 tilladelse eller samtykke til en lang række fondsretlige beslutninger. Derudover skal 
de erhvervsdrivende fonde sikre, at registreringspligtige oplysninger om fx fondens le-
delse og revisor er optaget i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på Virk senest to 
uger efter, at den retsstiftende beslutning er truffet, eller forholdet er ændret. Kvaliteten 
af de data, styrelsen modtager, er vigtige for både de eksterne brugere og 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 tilladelse eller samtykke til 
fondsretlige dispositioner som vedtægtsændringer, ekstraordinære dispositioner, kapi-
talnedsættelse, fusion, sammenlægning og likvidation.

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

En oversigt over sagerne fremgår af tabel 29.

TABEL 29
Afsluttede sager fordelt på sagstyper

2017 2018 2019 2020 2021

Stiftelser 42 32 28 36 28

Ændringer – formålsændringer 14 17 5 12 12

Ændringer – øvrige vedtægtsændringer 144 123 123 123 151

Ændringer – ændring af ledelse eller revisor 726 680 303 809 1.002

Ændringer – øvrige ændringssager* 954 149 92 157 170

Fusioner 7 5 7 10 6

Overgang til erhvervsdrivende fond 7 12 8 25 16

Overgang til ikke-erhvervsdrivende fond 24 18 12 8 9

Tilladelse til likvidation 13 13 19 18 14

Registrering af opløsning 21 15 15 30 14

Øvrige sager** 382 260 427 474 508

I alt 2.334 1.324 1.039 1.702 1.930

* Øvrige ændringssager omfatter bl.a. sager vedrørende registrering af reelle ejere (særligt i 2017), meddelelse om 
kapitalnedsættelse og adresseændringer.

** Øvrige sager omhandler bl.a. sager vedrørende samtykke til ekstraordinære dispositioner, forhåndsgodkendelse 
af vedtægtsændringer, aktindsigt, indsendelse af legatarfortegnelse og diverse henvendelser.

I forbindelse med registreringssager om ændring af ledelse eller revisor har Erhvervssty-
relsen i flere sager i løbet af 2021 været nødt til at anmode om bedre eller mere fyldest-
gørende dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse i form af forhandlingspro-
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tokoller fra bestyrelsesmøder eller udpegningsbreve fra en udpegningsberettiget, fordi 
den vedlagte dokumentation ikke var tilstrækkelig. 

Erhvervsstyrelsen har i 2021 i forbindelse med behandling af registreringssager om skift 
af revisor haft et særligt fokus på de sager, hvor revisor skiftes ud inden hvervets udløb. 
Hvis der sker et revisorskifte, inden revisors hverv ophører, eller hvis revisorskiftet skyldes 
uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og revisor, skal både fond og den fratrædende 
revisor indsende en fyldestgørende forklaring om årsagen til hvervets ophør. Det har i 
flere tilfælde været nødvendigt at anmode både fond og den fratrædende revisor om at 
eftersende redegørelser for hvervets ophør. 

Erhvervsstyrelsen har både i 2020 og 2021 konstateret, at flere ikke-erhvervsdrivende 
fonde eller undtagne fonde i højere grad er blevet opmærksomme på, at den pågæl-
dende fond eventuelt kan være omfattet af erhvervsfondsloven. Erhvervsstyrelsen har på 
baggrund af eksterne henvendelser eller af egen drift taget kontakt til en række fonde 
for at undersøge, om de burde være registreret som en erhvervsdrivende fond. Styrelsen 
har derefter foretaget en vurdering af den enkelte fonds erhvervsmæssige aktiviteter og 
truffet afgørelse om, at fonden er omfattet af erhvervsfondsloven og registreret dette i 
styrelsens register.

Som fondsmyndighed har Erhvervsstyrelsen i en række sager vurderet den sammenblan-
ding af roller, der kan opstå i de erhvervsdrivende fonde, hvor den samme person va-
retager flere forskellige opgaver eller har flere forskellige relationer til fonden. Styrelsen 
har i disse sager indskærpet erhvervsfondslovens regler om bl.a. inhabilitet, pligten til at 
dokumentere bestyrelsens forhandlinger i en protokol, forbuddet mod at bestyrelsesfor-
manden er ansat som direktør i fonden eller fondens datterselskaber m.v., og forbuddet 
mod, at formanden som udgangspunkt ikke må udføre andre hverv for fonden end for-
mandshvervet.

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 i Erhvervsstyrelsens 
digitale modtagekontroller, når fondene indberetter årsrapporter, jf. afsnit 4.2.1.

Det er især kontrol af, om noterne vedrørende vederlag m.v. til ledelsen, redegørelse 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 kontrol base-
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ret på risiko, dels af temakontroller. Kontrollerne bygger på erfaringer oparbejdet gen-
nem 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 30
Rejste kontrolsager 

2017 2018 2019 2020 2021

Risikobaseret kontrol 15 22 31 54 39

Temakontrol 381 15 131 153 179

I alt 396 37 162 207 218

Risikobaseret kontrol

Den risikobaserede kontrol af de erhvervsdrivende fonde har i 2021 haft fokus på neden-
stående forhold. 

 • Fonde i kapitaltab, det vil sige fonde, som har tabt mere end halvdelen 
  af grundkapitalen.

 • Fonde, som kan have foretaget uddelinger uden tilstrækkelige frie reserver.

 • Fonde, hvor den godkendte revisor har fremhævet forhold i årsregn- 
 skabet eller givet oplysninger vedrørende andre forhold.

 • Fonde, hvor den registrerede grundkapital ikke stemmer overens med  
 grundkapitalen i årsregnskabet.

 • Fonde, hvor der har været indikationer på ekstraordinære dispositioner.

I alt er 17 fonde blevet udtaget til risikobaseret kontrol på baggrund af disse forhold 
samt en række sekundære risikoparametre. De fonde, som var i kapitaltab, er fx blevet 
påbudt at indsende en redegørelse for fondens økonomiske stilling, hvorefter Erhvervs-
styrelsen har givet en frist til, at bestyrelsen kan gennemføre foranstaltninger, der vil føre 
til en fuld reetablering af grundkapitalen.
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Derudover har Erhvervsstyrelsen rejst kontrolsager over for 22 erhvervsdrivende fonde 
på baggrund af andre forhold, herunder henvendelser fra tredjemand eller på baggrund 
af andre sager. Disse sager har bl.a. vedrørt fonde, som er blevet påbudt at foretage 
korrekt registrering af udenlandske ledelsesmedlemmers adresser, og fonde, som blevet 
påbudt at redegøre for vederlaget til ledelsen m.v.

Temakontrol

Erhvervsstyrelsen har i 2021 haft et særligt fokus på årsregnskabslovens krav om de no-
teoplysninger, der skal gives om især administrators vederlag samt ledelsens vederlag i 
årsrapporten. Erhvervsdrivende fonde skal i årsrapporten angive det samlede vederlag 
m.v. til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen og det samlede vederlag 
m.v., som medlemmer af fondens bestyrelse og direktion modtager som ledelsesmedlem 
i andre virksomheder i koncernen. Erhvervsdrivende fonde skal også i årsrapporten an-
give fondens samlede vederlag m.v. til fondens eventuelle administrator og det vederlag 
m.v., som administrator modtager i andre virksomheder i koncernen. 

Erhvervsstyrelsen har påbudt 44 erhvervsdrivende fonde at give de lovpligtige veder-
lagsoplysninger i de kommende årsrapporter. Denne indsats har ligget i forlængelse af 
indsatsen i 2020 mod netop manglende noteoplysninger om ledelsesvederlag. 

Erhvervsstyrelsen har endvidere rejst ti kontrolsager vedrørende ejendomsfondes ind-
regning og måling af ejendomme og de lovpligtige notekrav i årsregnskabsloven, som 
især finder anvendelse for virksomheder, som opskriver eller indregner ejendomme til 
dagsværdi. Styrelsen har i denne indsats bl.a. bedt om uddybende dagsværdiberegnin-
ger, påbudt fonde at foretage korrekt måling af dagsværdien i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens regler og påbudt fonde at give fyldestgørende noteoplysninger om 
værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved opgørelsen af dagsvær-
dien, eller noteoplysninger om afskrivningsmetode, skøn over restværdi og brugstid i 
forbindelse med afskrivning af anlægsaktiver. 

Derudover har Erhvervsstyrelsen påbudt fem mindre fonde, som havde aflagt årsrappor-
ten efter regnskabsklasse A, om at aflægge årsrapporten efter regnskabsklasse B eller 
højere for de kommende regnskabsår. Dette skyldes, at små virksomheder, som har pligt 
til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven i det mindste skal følge reglerne for 
regnskabsklasse B i den årsrapport, som indsendes til styrelsen med henblik på offent-
liggørelse. 

Endelig har Erhvervsstyrelsen sendt vejledningsbreve til 120 erhvervsdrivende fonde, 
som i løbet af 2021 har registreret ændringer af fondens bestyrelse væsentlige senere 
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end de gældende frister. Ved ændringer i bestyrelsens sammensætning i en erhvervs-
drivende fond skal bestyrelsen hurtigst muligt og senest inden for 14 dage, sikre, at der 
foretages registrering af ændringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på Virk. 
Oplysninger om de erhvervsdrivende fonde, herunder navne på og funktioner for de 
aktuelle bestyrelsesmedlemmer, skal netop være tilgængelige i CVR for at sikre offent-
lighed og gennemsigtighed og dermed tillid til fondene. 

Erhvervsstyrelsen har derfor som reaktion på de væsentlige fristoverskridelser af regi-
streringer fra disse fonde vejledt fondsbestyrelserne om, at der altid skal ske rettidig 
registrering af ændringer i bestyrelsens sammensætning i overensstemmelse med er-
hvervsfondslovens frister.



Erhvervsstyrelsens  
kontrol- og tilsyns- 
aktiviteter i 20225
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Erhvervsstyrelsen vil i 2022 fortsat have fokus på den digitale 
understøttelse af 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 
bekæmpe sager vedrørende økonomisk kriminalitet. 

Erhvervsstyrelsen vil videreudvikle både de digitale modtagekontroller og de forskellige 
machine learning-modeller. Både svigsmodellen og modellen, der udsøger mulige fiktive 
regnskaber, skal således videreudvikles med konkrete sager fra sagsbehandlingen, lige-
som styrelsen løbende vil vurdere tilførslen af nye datakilder.

Der er fortsat fokus på at sikre korrekt data i CVR ved at få rettet de simple fejl og mang-
ler allerede i registrerings- eller indberetningsøjeblikket, det vil sige i modtagekontrol-
lerne, mens den manuelle sagsbehandling derefter vil være forbeholdt de mere kom-
plekse sager, herunder egentlige lovovertrædelser, med henblik på at sikre overholdelse 
af lovgivningen. Samlet set betyder det, at Erhvervsstyrelsen frem over vil fokusere den 
manuelle sagsbehandling på færre, men mere komplekse sager.

Kontrol- og tilsynsindsatsen vil stadig ske i et tæt samarbejde på tværs af de forskellige 
kontrolområder i Erhvervsstyrelsen, herunder i Erhvervsstyrelsens interne taskforce, og 
i samarbejde med andre myndigheder, herunder med Skatteforvaltningen og politiet/
NSK.

Erhvervsstyrelsen vil i 2022 fortsat have fokus på at informere og vejlede om regler og 
praksis, både generelt og direkte til de relevante parter, herunder brancheorganisationer.

Med udgangspunkt i de seneste lovændringer i 2020 og 2021 (kontrolpakken), jf. afsnit 
1, og de første erfaringer herfra vil Erhvervsstyrelsen arbejde videre med indsatsen mod 
økonomisk kriminalitet, men vil foruden stråmænd også fokusere på dem, der står bag 
de kriminelle handlinger, det vil sige de egentlige bagmænd, men også disse bagmænds 
rådgivere og facilitatorer, med henblik på også at kunne drage dem til ansvar. 

Endelig har Erhvervsstyrelsen en række aktiviteter, som vil have særligt fokus i 2022, som 
det fremgår af nedenstående tabel.
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TABEL 31
Oversigt over aktiviteter i 2022

Område Aktivitet

Selskabskontrol Fokus på:

 • Svigssager frem for sager med formelle fejl.

 • Mere erfaring med stråmandssager.

 • Forbedring af adresse-registreringer/kontroller.

 • Vejledning til rådgivere og banker om indberetning af
uoverensstemelser vedr. reelle ejere.

Regnskabskontrol Fokus på:

 • At kontroltrykket i stadig stigende grad fokuseres efter risiko,
væsentlighed og effekt. 

 • Fortsat udvikling af digitale modtagekontroller. 

 • Ny- og videreudvikling af ML-modeller, heruder svigsmodellen
vedr. årsregnskaber.

 • Vejlednings- og informationsindsats på efterspurgte områder.

Tilsyn med revisorer 
og revisionsvirksomheder

Fokus på efterlevelse af tilsynsplanen fra 2020, herunder:

 • At udvælgelse af stikprøve af erklæringsopgaver i kvalitets- 
kontrollen er repræsentativ i forhold til revisionsvirksomhedernes 
markedsandel af erklæringsopgaver samt 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:

 • Segmentering af tilsynsindsatsen.

 • Flere kontrolbesøg. 

 • Intensiveret vejledningsindsats.

Tilsyn med  
erhvervsdrivende fonde

Fokus på:

 • Transaktioner med nærtstående parter.

 • Bestyrelsesmedlemmers inhabilitet og varetagelse af flere
forskellige roller/funktioner i fonden.

 • Kommunikationsindsats i form af informationsmøder rundt
om i landet.
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