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2016 blev året, hvor ord som ’Brexit’ og 
’Trumpism’ blev en del af vores ordforråd, 
og hvor de politiske panderynker verden 
over blev et par millimeter dybere. Nu, hvor 
vi er kommet på den anden side af både 
afstemningen i Storbritannien og valget i 
USA, hersker der fortsat usikkerhed om kon-
sekvenserne både globalt og lokalt, og det vil 
selvfølgelig påvirke 2017.

Præsident Trump har bl.a. udtalt sig yderst 
skeptisk om frihandelsaftalerne. Det er 
bekymrende. USA er Danmarks tredjevigtig-
ste eksportmarked, og danske virksomheder har investeringer for mere end 
90 mia. kr. i USA. Lad os håbe, at erfaringerne fra tidligere valg også denne 
gang holder stik: At præsidenten drejer ind på en mere pragmatisk kurs, når 
pladsen i Det Hvide Hus er sikret. Med et snævert flertal på 52 % har briterne 
valgt at forlade EU. Et uventet resultat, og konsekvenserne af Brexit er stadig 
usikre, men lad os holde fingrene fra panikknappen. Storbritannien er stadig 
med i EU, indtil de får forhandlet sig til en aftale om at træde ud, så det bedste 
er at følge situationen og være klar til at agere, hvis den ændrer sig. 

Herhjemme går det bedre med virksomhedernes bundlinje, viser en analyse 
fra Experian og FSR – danske revisorer. I foråret 2010, hvor finanskrisen var 
på sit værste, havde næsten halvdelen af de danske selskaber underskud. 
I dag er det reduceret til en tredjedel. Det er gode nyheder, og i inforevision 
genkender vi klart den udvikling. 

Optimismen giver lyst til og mod på at videreudvikle det, der for mange af vo-
res kunder ikke bare er en virksomhed, men også et livsværk og et hjertebarn. 
Vækst kræver kapital, og pengene er alt andet lige nemmere at rejse, når man 
kan fremvise et professionelt og revideret regnskab, som giver investorer, 
banker og samarbejdspartnere en høj grad af sikkerhed for, at virksomheden 
er pengene værd. 

Derfor er der god grund til at tænke sig godt om, når virksomheden overvejer 
at fravælge revision. En tredjedel af de danske A/S’er, ApS’er og IVS’er bliver 
ikke længere revideret. Men en undersøgelse har vist, at revisor finder og ret-
ter væsentlige fejl i hvert fjerde indsendte regnskab. Læs artiklen inde i bladet.

Her i 2017 udvider vi vores domicil i Søborg for at få plads til endnu flere med-
arbejdere, der skal betjene vores stigende kundeportefølje, og vi mander op på 
alle områder – herunder i infotransactions, som er specialister i køb, salg og 
værdioptimering af virksomheder. Mød dem på side 3.

Vi har netop fejret 30 års jubilæum – tre årtier, hvor inforevision har udviklet 
sig fra et lille revisionsfirma til et revisions- og konsulenthus med p.t. 120 
medarbejdere og en gennemsnitlig vækst på 10 % om året. Hele vejen har vi 
insisteret på høj faglighed, ligeværdigt samarbejde og ikke mindst den tætte, 
fortrolige kundekontakt. Vores fornemste opgave i forhold til vores kunder er 
at holde hovedet koldt og hjertet varmt – trods Brexit, Trumpism og en til tider 
usikker verden. Rigtigt godt nytår til alle.

Flemming Andreasen
Managing partner

INDHOLDSFORTEGNELSE

Stærkt team tager hånd 
om transaktionerne 3

Fravalg af revision 4

Revision eller udvidet gennemgang? 6

Generationsskifte: 
Lavere afgifter er måske på vej  7

Sæt strøm til de 
administrative systemer 8

Gode, kvalificerede medlemsdata 
kan være en guldgrube 11

Pas godt på informationerne 12

Sig pænt farvel, når din 
medarbejder rejser 14

STATSAUTORISERET 
REVISOR
Michael Dam-Johansen har 
bestået eksamen og er nu 
 færdiguddannet som stats-
autoriseret revisor.

NY PARTNER
1. januar er statsautoriseret re-
visor Jesper Andersen indtrådt 
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inforevision oplever en stigende efterspørgsel på bistand 
ved køb og salg af virksomheder. Nu er transaktionsaf-
delingen blevet styrket markant. Et stort netværk og en 
unik adgang til danske kapitalfonde giver store fordele 
for både købere og sælgere.

Afdelingen, der har fået navnet info
transactions, består af to tæt forbundne 
teams, nemlig Transaction Services og 
Corporate Finance. Sammen hjælper de 
kunderne gennem hele processen og 
yder bistand til bl.a. kapitalfremskaffelse, 
opkøbs- og salgsrådgivning, strategi og 
salgsmodning, due diligence, rentabilitet 
og værdioptimering.

”Vi tilbyder et setup, som normalt kun de 
større virksomheder vælger, men fordi vi 
kobler transaction services og corporate 
finance i en fælles løsning, kan vi gøre 
det til en fordelagtig pris,” siger Bertel 
Maigaard, head of Corporate Finance.
 
SMV ER EN DEL AF VORES DNA
Ligesom i resten af inforevision er også 
infotransactions’ fokus rettet mod ejere 
og ledere af mindre og mellemstore 
virksomheder.

inforevision oplever en 
stigende efterspørgsel på 
bistand ved køb og salg af 
virksomheder. Nu er trans-
aktionsafdelingen blevet 
styrket markant med 
Corporate Finance. Et stort 
netværk og en unik adgang 
til danske kapitalfonde 
 giver fordele for både 
 købere og sælgere.

Stærkt team tager hånd 
om transaktionerne

”Vi har en lang og dyb erfaring med disse 
virksomheder og er hundrede procent 
specialiseret indenfor det segment. De 
er en del af vores dna,” siger partner Tho-
mas Barslund, head of infotransactions. 

STÆRKE RELATIONER TIL 
 KAPITALFONDENE 
Udover mindre og mellemstore virksom-
heder tæller inforevisions kunder også 
en række danske kapitalfonde, som i 
stadig højere grad kommer på banen i 
forhold til at købe netop privatejede min-
dre og mellemstore virksomheder. 

”Vi har et stærkt forhold og en unik 
adgang til kapitalfondene. Blandt dem 
kan vi identificere mulige købere til vores 
SMV-kunder, og vi er fondenes garant 
for tryghed og sikkerhed, når de køber 
en mindre virksomhed,” siger Thomas 
Barslund.

UDVALGTE 
 TRANSAKTIONER
NORTHTQ
Salgsrådgivning
Kunde: Ejer

CWS
Salgsassistance
Kunde: Polaris

BILSBY 
Due Diligence
Kunde: CataCap

TANDLÆGEN.DK
Kapitalfremskaffelse
Kunde: Tandlægen.dk

PROFIL OPTIK 
Salgsassistance
Kunde: Ejer

Se flere referencer på  infotransactions.dk

Thomas Barslund
Partner
T 2171 9975
tb@inforevision.dk

Bo Risom Jensen
Partner 
T 2171 9914
br@inforevision.dk

Bertel Maigaard
T 2087 3037
bma@inforevision.dk

HEAD OF INFOTRANSACTIONS HEAD OF TRANSACTION SERVICES HEAD OF CORPORATE FINANCE
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REVISORER RETTER 
VÆSENTLIGE FEJL
I HVERT FJERDE 
REGNSKAB 

Af de 150.000 regnskaber, der blev indsendt i 
første halvår af 2016, blev der rettet væsent lige 
fejl i hvert fjerde. 

Det viser en undersøgelse fra brancheforeningen 
FSR – danske revisorer. Var fejlene ikke blevet 
rettet, ville det kunne resultere i kreditgivning 
på et forkert grundlag, eller at virksomheden 
indbetaler forkert skat, vurderer FSR – danske 
revisorer. 

Fejlene opstår især i forbindelse med bogfø-
ringen, og det er særligt værdiansættelsen af 
debitorer og varelager, den er gal med. Under-
søgelsen konkluderer også, at fejlene sjældent 
er bevidste fra virksomhedernes side, men kan 
skyldes, at det er svært at følge med i regler og 
praksis – især for mindre virksomheder uden en 
egentlig regnskabsfunktion.

En tredjedel af de danske A/S’er, ApS’er og IVS’er 
bliver ikke længere revideret. Det svarer til mere 
end 70.000 selskaber.

 Læs mere om undersøgelsen og se,  hvilke 
 væsentlige fejl revisor retter: 

 www.fsr.dk/nyheder
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Har din virksomhed fravalgt revision 
for at spare penge? Måske må I tage 
den beslutning op til… ja, revision. I 
hvert fald, hvis I har brug for et lån og vil 
stille sikkerhed i virksomheden. I banker 
som Sydbank er et revideret regnskab 
nemlig et must for virksomheder i regn-
skabsklasse B.

”Som kreditgivere og samarbejdspartne-
re betragter vi grundlæggende regnska-
bet og dét, vi læser dér, som et kvalitets-
stempel ift. omverdenen. Så når vores 
kunder har fravalgt revision, har vi altid 
en dialog om, hvorfor de har valgt den 
værdi fra og har prioriteret økonomien,” 
siger områdedirektør i Sydbank, Søren 
Gadeberg.

SIKKERHED SMITTER
Sydbank skeler naturligvis til, hvor 
kompleks virksomhedens forretning og 
struktur er. Er kompleksiteten lav, kan 
der være gode argumenter for at nøjes 
med en revision i form af en udvidet 
gennemgang.

”Men har kunden også et ønske om at 
stille sikkerhed i sin virksomhed med 
både debitorer og varelager, er det es-
sentielt for os, at en tredjemand vurderer 
værdien af den sikkerhed. Ellers vil andre 
af virksomhedens interessenter jo også 
kunne sige, at de ikke kan tillægge sikker-
heden værdi, hvis der ikke er vished for, 
at den eksisterer – så det har en afsmit-
tende effekt,” siger Søren Gadeberg. 

Han peger på, at for Sydbank er regnska-
bet det færdige produkt: ”Når aktiverne 
er værdiansat til en given værdi, vil vi 

i årsregnskabet og sammenholdt med 
det interne revisionsprotokollat kunne 
se baggrunden for værdiansættelsen 
og dermed have en kvalitativ dialog om 
forholdet i forbindelse med vores sam-
arbejde med virksomheden. Desuden er 
revisionen en tredjemandsudtalelse og 
en trykprøvning af hele regnskabet, så 
når en virksomhed i regnskabsklasse 
B uden en revision efter internationale 
standarder henvender sig til os for at 
tale om kreditfaciliteter, vil vi finde ud af, 
hvorfor de ikke har det. Det er en forud-
sætning for os.” 

EN UVILDIG SPARRINGSPARTNER
Områdedirektøren opfordrer virksomhe-
derne til grundlæggende at se det revide-
rede regnskab som et afsæt for den gode 
dialog om, hvad der reelt er i virksomhe-
den, og hvordan den har det. Og han ser 
det i særdeleshed som en fordel, at virk-
somheden undervejs i samarbejdet med 
revisor bliver bevidst om, hvor processer 
og procedurer måske kan tilrettelægges 
mere optimalt.

”Virksomhedens ledelse får reelt en 
uvildig sparringspartner, når revisor 
gennemgår procedurer og forretnings-
principper og eventuelt kan løfte en 
pegefinger i forhold til virksomhedens 
samarbejde med andre. Så når man 
overvejer at fravælge revision, er det rig-
tigt vigtigt at tænke hele vejen rundt om 
sine stakeholdere, bl.a. banken, kunderne 
og leverandørerne. Hvad vil de sige til 
det? Har dem, der i dag handler med jer, 
den fornødne tryghed? Igen: Man skal se 
på værdien af revisionen – ikke økonomi-
en,” siger Søren Gadeberg. →

Hvad tæller mest: 
Værdi eller økonomi?

5

FRAVALG AF REVISION

I Sydbank er regnskabet og revisors påtegning et kvalitetsstempel og en 
trykprøvning af virksomheden. Derfor påkalder det straks bankens op-
mærksomhed, når en kunde i regnskabsklasse B har fravalgt revision.

Før du fravælger revision 

GODE RÅD 
FRA SYDBANK
1. Stakeholderanalyse
 Hvordan sikrer I den fornødne 

tryghed for jeres interessenter 
– fx kunder, samarbejdspart-
nere og forretningsrelationer?

2. Sparring og kvalitets sikring
 Har I den nødvendige sparring 

inhouse? Hvor får ledelsen 
en second opinion på beslut-
ningerne? Hvilken rolle spiller 
revisionen for den løbende kva-
litetssikring af jeres forretning?

3. Bevidst prioritering
 Hvilke argumenter vejer tun-

gest for jer: Omkostningerne 
til revision eller værdien af den 
i forhold til omverdenen? 

4. Tal med banken
 Har I drøftet fordele og ulem-

per ved et fravalg igennem 
med jeres bankforbindelse? 

Søren 
Gadeberg
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REVISION ELLER UDVIDET 
GENNEMGANG?

Vibeke Düring Reyes Jensen
Partner

Statsautoriseret revisor
T 2171 9980

vd@inforevision.dk

Skal årsregnskabet revideres efter den særlige danske erklæringsstandard eller efter 
de internationale revisionsstandarder? Valget afhænger bl.a. af virksomhedens kom-
pleksitet, af ejer- og ledelsesstrukturen og af interessenterne.

Siden 2013 har virksomheder i regn-
skabsklasse B haft mulighed for at 
vælge, om de vil have deres årsregnskab 
revideret efter en særlig dansk erklæ-
ringsstandard, kaldet udvidet gennem-
gang, eller om de ville fortsætte med 
en revision efter de mere omfattende 
internationale revisionsstandarder. 

Lovgivningsmæssigt er en udvidet 
gennemgang sidestillet med revision, 
men indholdet adskiller sig væsentligt 
fra en revision efter de internationale 
standarder.

FORSKEL PÅ SIKKERHED OG 
HANDLINGER
Ved en udvidet gennemgang udtrykker 
revisor sig med begrænset sikkerhed 
i sin konklusion om årsregnskabet. 
Ved en revision efter de internationale 
standarder udtrykker revisor høj grad af 
sikkerhed.

Konklusionen i en udvidet gennemgang 
baserer sig primært på forespørgsler og 
analyser, mens en revision kræver flere 
handlinger. Det kan for eksempel være 
fysisk kontrol af varebeholdninger, saldo-
meddelelser til debitorer, test af interne 
kontroller i forretningsgange og et øget 
fokus på risikoen for besvigelser.

UDVIDET GENNEMGANG GOD TIL 
SMÅ FIRMAER
Ved en udvidet gennemgang skal revisor 
bl.a. indhente oplysninger om virksom-
hedens engagementer i pengeinstitutter, 

Udvidet gennemgang kan som 
udgangspunkt vælges af virksom-
heder i regnskabsklasse B. Det er 
virksomheder, der to år i træk har 
en størrelse, som ligger inden for 
mindst to af disse intervaller:

Virksomheder, der er mindre end 
dette, kan også vælge udvidet 
gennemgang, mens det er udeluk-
ket for virksomheder, der er større 
end intervallerne angiver.

EN BALANCESUM PÅ 

4-44 mio. kr.
EN NETTOOMSÆTNING PÅ 

8-89 mio. kr.
GENNEMSNITLIGT 

12-50 ansatte

sende en forespørgsel til virksomhedens 
advokat og indhente personoplysninger 
og oplysninger fra ting- og bilbog. Revisor 
skal også kontrollere virksomhedens 
indberetninger til SKAT. 

En udvidet gennemgang kan med stor 
sandsynlighed dække behovet i den helt 
lille ejerledede virksomhed, hvor pengein-
stitut og andre interessenter ikke stiller 
krav til revision. Men hvis virksomheden 
skal sælges eller generationsskiftes inden-
for en kortere årrække, bør ledelsen over-
veje, om det ikke vil være hensigtsmæs-
sigt at lade årsregnskabet revidere efter de 
internationale revisionsstandarder.

VIGTIGT FOR EJERKREDS OG 
 BESTYRELSE 
Revision efter internationale revisions-
standarder vil som regel også være det 
relevante valg i virksomheder med en 
bredere ejerkreds og eventuelt en pro-
fessionel bestyrelse. Her har ejerne ikke 
nødvendigvis de samme interesser, og 
måske deltager de heller ikke i den dagli-
ge drift. Derfor kan de have en interesse 
i, at revisor tester de interne kontroller i 
forretningsgangene og vurderer risikoen 
for besvigelser.

Lovgivningsmæssigt er en udvidet gennem-
gang sidestillet med revision, men indholdet 
adskiller sig væsentligt fra en revision efter 

de inter nationale standarder.

REGNSKABS
KLASSE B
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Som en tyv om natten ophævede den 
forrige regering den såkaldte formue-
skattekurs med virkning fra den 5. febru-
ar 2015. Formueskattekursen har været 
anvendt i et hav af generationsskifter, 
fordi beregningsmetoden var enkel og 
ofte resulterede i en lavere værdiansæt-
telse af aktier eller anparter (herefter 
aktier) i forhold til deres forventede 
markedsværdi. 

Muligheden for at anvende formueskat-
tekursen har været gældende siden 
1982. Efter ændringen kan aktier kun 
indgå i et generationsskifte til markeds-
værdi, hvilket som udgangspunkt udløser 
højere skatter og afgifter.

NEDSAT AFGIFT FOR FAMILIE
EJEDE VIRKSOMHEDER
Den nuværende Venstre-regering an-
noncerede i forbindelse med sin tiltrædel-
se, at formueskattekursen ville blive gen-
indført. Det tilsagn blev imidlertid trukket 
tilbage med den aftale, der blev indgået i 
blå blok senere på efteråret 2015. 

I stedet aftalte partierne at nedsætte 
bo- og gaveafgiften gradvist fra den 
nuværende sats på 15% til 5% ved 
overdragelse af familieejede erhvervs-
virksomheder. 

Partierne aftalte samtidig, at der frem-
over skulle åbnes for muligheden for at 
overdrage aktier i en erhvervsvirksom-

hed til en erhvervsdrivende fond, uden at 
aktierne skulle anses for afstået.

AFTALER SKAL OMSÆTTES TIL LOV
Selv om aftalerne i blå blok er fra novem-
ber 2015, er de endnu ikke udmøntet i 
egentlige lovforslag. 

I forbindelse med Folketingets åbning i 
begyndelsen af oktober 2016 blev det 
dog oplyst, at lovforslaget om sænkning 
af bo- og gaveafgiften forventedes frem-
sat inden udgangen af 2016.

ET SKIFTE, FØR VÆRDIEN STIGER
Der kan være mange årsager til et 
generationsskifte, men mange ønsker 
at gennemføre det, hvis de forventer, at 
virksomhedens værdi bliver væsentligt 
forøget på sigt. Ved et generationsskifte 
inden værdiforøgelsen er materialiseret, 
bliver betalingen af eventuelle skatter og 
afgifter minimeret.

SUCCESSION UDSKYDER SKATTEN
Det er fortsat muligt at gennemføre 
generationsskifter med såkaldt succes-
sion, hvor næste generation overtager 
skattebyrden på virksomhedens aktiver 
eller på aktierne, så selve skattebetalin-
gen bliver udskudt.

BILLIGERE AKTIER MED 
A/B MODELLEN 
Hvis der er tale om aktier, hvor skatte-
byrden ikke kan rulles over på næste 

generation, vil det alligevel være muligt at 
gennemføre generationsskiftet ved hjælp 
af såkaldte A-/B-modeller, hvor der tages 
udgangspunkt i den nuværende markeds-
værdi for virksomheden/aktierne. 

Merværdien i forhold til den registrerede 
selskabskapital knyttes til A-aktierne. På 
den måde kan B-aktierne overdrages bil-
ligt til næste generation. Børnene vil på 
sigt få en direkte andel af den fremtidige 
værditilvækst i virksomheden, og på den 
måde kan der spares skatter og afgifter.

DEN ÆLDRE GENERATION SKAL 
VÆRE AFKLARET 
Ikke to generationsskifter er ens, men 
det er altid muligt at finde en hensigts-
mæssig model. 

Uanset hvad, er det dog afgørende, at 
den ældre generation er afklaret i forhold 
til, hvem der er i stand til at føre virksom-
heden videre og derfor skal have mulig-
hed for at overtage virksomheden.

GENERATIONSSKIFTE: 
LAVERE AFGIFTER ER 
MÅSKE PÅ VEJ
Regeringen havde planer om at genindføre den såkald-
te formueskattekurs – en metode, der har været flittigt 
brugt til at beregne værdien af aktier og anparter ved 
generationsskifte. Idéen blev dog opgivet igen. Til gen-
gæld bliver en nedsættelse af bo- og gaveafgiften måske 
vedtaget i 2017.

Bo Sponholtz
Statsautoriseret revisor
Leder af skatteafdelingen
T 3953 5033
bsp@inforevision.dk

7

REGNSKABS
KLASSE B



infoupdate 2017
Dansk Aktionærforening

8

SÆT STRØM 
TIL DE ADMINISTRATIVE SYSTEMER

DANSK AKTIONÆRFORENING:



infoupdate 2016
Dansk Aktionærforening

I en organisation med mange 
 medlemmer og stor aktivitet er 
en effektiv administration  vital. 
Det ved Dansk  Aktionærforening. 
Her løses 90 % af de administrative 
opgaver digitalt, og hjertet i 
 f or eningens administration er 
medlemssystemet MEMA.

9

ET OMDREJNINGSPUNKT FOR DE FLESTE 
 OPGAVER
Foreningen har brugt medlemssystemet MEMA siden 
2014, hvor det blev besluttet at udskifte et ældre, hjem-
mekodet økonomi- og administrationssystem. Siden er 
administrationen blevet markant forandret. Trin for trin 
er systemet blevet tilpasset Dansk Aktionærforening, 
og i dag er det omdrejningspunkt for størstedelen af 
sekretariatets opgaver.

”Vi har ikke mange manuelle processer længere, og 
MEMA er tæt på at være hjertet i vores administration. 
Det dækker 90 % af alle de opgaver og funktioner, vi 
løser,” siger Henriette Vestergaard, der sammen med 
administrativ medarbejder, Asger Schulz Hansen, står 
for drift og udvikling i MEMA.  → 

13.000 medlemmer. 16 lokalforeninger. Over 170 
arrangementer om året. Der er travlt i Dansk Aktio-
nærforening, der som talerør og interesseorganisation 
arbejder for at forbedre vilkårene for aktionærer, inve-
storer og pensionssparere.

Foreningen drives af frivillige kræfter og en aktiv besty-
relse, som betjenes af et lille, professionelt sekretariat 
med 7 ansatte. Sekretariatet har ansvaret for økono-
mi, administration, salg, kommunikation og PR samt 
medlemsservice. 

”For os er det vigtigt, at tingene bare kører. Med få an-
satte er vi sårbare, hvis noget ikke fungerer eller tager 
for lang tid,” siger Henriette Vestergaard, sekretariats-
chef i Dansk Aktionærforening.
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ENKLE OG MERE SIKRE PROCESSER 
I Dansk Aktionærforening er der så at 
sige blevet sat strøm til de administra-
tive processer. Nu er det ikke længere 
nødvendigt at bogføre bilag for bilag. I 
stedet hentes filerne direkte ind i syste-
met. Også fakturering og opkrævning 
af kontingenter sker automatisk, og 
fremadrettet skal det samme gælde for 
kurser, events og arrangementer. 

Sekretariatet kan oprette kampagne-
priser for specifikke medlemsgrupper 
og rabatkoder på fx arrangementer. 
Ved tilmelding bliver det rigtige beløb 
automatisk reserveret på medlemmets 
kreditkort og hævet på forfaldsdatoen. 
Bliver medlemmet forhindret i at deltage 
i arrangementet, er det er nemt og hur-
tigt at tilbageføre pengene. 

Det er også i MEMA, der oprettes adres-
sefiler til fx udsendelse af foreningens 
medlemsblad, Aktionæren, og systemet 
spiller en hovedrolle i forbindelse med 
planlægning og afvikling af valg til besty-
relse og repræsentantskab.

AKTUELLE OG HURTIGE UDTRÆK
Udover de 16 lokalforeninger er Dansk 
Aktionærforening også medstifter af for-
eninger, der fører gruppesøgsmål efter 
krakkene i Tønder Bank, Amagerbanken 
og OW Bunker. 

Når aktionærerne melder sig ind i disse 
foreninger, oplyser de, hvor mange 
aktier de har haft i selskabet, og på den 
baggrund bliver kontingentets størrelse 
fastsat i MEMA. Det betyder samtidig, 
at sekretariatet til enhver tid kan få et 
nøjagtigt udtræk over gruppesøgsmålets 
aktuelle størrelse.

”MEMA er i det hele taget et godt sy-
stem til rapportering. Man kan segmen-
tere sine søgninger efter geografi, alder, 
bestyrelsesposter m.v., og det gør det 
nemt for os at hente de data og rappor-
ter, vi har brug for. Vi trækker fx friske 
tal over medlemstallet hver tirsdag, så 
vores bestyrelse kan følge nøje med i, 
hvordan det går,” siger Henriette Vester-
gaard.

NEMT FOR MEDLEMMERNE
Men MEMA gør ikke kun livet nemmere 
for sekretariatet. Også medlemmerne 
drager direkte og indirekte fordele af 
systemet – bl.a. via foreningens hjem-
meside, www.shareholders.dk, hvor de 

OM DANSK AKTIONÆRFORENING
Dansk Aktionærforening er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisa-
tion, der støtter medlemmerne i deres egenskab af aktionærer, investorer og 
pensionsopsparere. Dansk Aktionærforening drives af en lang række frivillige i 
hele landet og betjenes af et professionelt sekretariat. 

via egne profilsider kan rette fx kontakt-
oplysninger, som derpå bliver opdateret 
direkte i systemet. MEMA er også 
grundlag for økonomiske udbetalinger til 
lokalforeningerne.

”Vi oplever, at hvis en digital løsning er 
god for sekretariatet, så er den også god 
for vores medlemmer. Ved at arbejde 
effektivt kan vi frigøre tid til kerneopga-
ven, som er at hjælpe medlemmerne. Så 
jo mere simpelt og praktisk, vi kan køre 
administrationen, desto bedre er det,” 
siger Henriette Vestergaard og Asger 
Schulz Hansen.

OPLÆRING ER VIGTIGT
Asger Hansen har været Dansk Akti-
onærforenings faste mand på MEMA 
i to år. I den tid er systemet løbende 
blevet tilpasset, udvidet og udviklet til at 
omfatte flere opgaver og rutiner, og det 
er Asgers erfaring, at man skal sørge for 
grundig uddannelse til medarbejderne.

”Jo mere man arbejder med MEMA, 
desto bedre bliver man selvfølgelig, men 
man skal sørge for en god oplæring af 
medarbejderne, for selvom systemet er 
nemt at tilgå, så er det også komplekst. 
Det opfatter vi ikke som et minus. Sådan 
er det, hvis man vil have en løsning med 
mange muligheder,” siger Asger Schulz 
Hansen.

”Ved at arbejde effektivt kan vi frigøre tid 
til kerneopgaven, som er at hjælpe 

medlemmerne. Så jo mere simpelt og 
praktisk, vi kan køre administrationen, 

desto bedre er det.”
 Henriette Vestergaard og Asger Schulz Hansen

KILDE: WWW.SHAREHOLDERS.DK

PRIVATE MEDLEMMER

13.000
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FIRMAMEDLEMMER
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STUDENTER-
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MEMA

GODE, KVALIFICEREDE MEDLEMSDATA KAN VÆRE 

EN GULDGRUBE

Simon Okkels
Partner
T 3953 5025 
so@inforevision.dk

Betegnelsen ”foreningsdanmark” kommer ikke ud af 
ingenting. Langt de fleste danskere er medlemmer af 
flere foreninger og organisationer, og det kræver over-
blik og datadisciplin at administrere informationerne 
rundt om i medlemssekretariaterne.

De fleste foreninger og organisationer bruger mange ressourcer på at 
vedligeholde medlemmernes stamdata og administrere aktiviteter som 
kontingentopkrævning, kurser og arrangementer. Dertil kommer løbende 
interne opgaver som regulering af kontingenter og skift af tillidshverv samt 
stigende krav til likviditetsstyring, budgettering og ledelsesinformation.

MEMA Membership Management er et værktøj designet specielt til at 
effektivisere medlemshåndtering i professionelle foreninger og interesse-
organisationer. Værktøjet reducerer manuelle processer og understøtter 
ensartede arbejdsgange på tværs af lokale afdelinger og kredse, og resul-
tatet er bedre medlemsdata, bedre overblik over indtægtsgrundlaget og 
bedre mulighed for integration med selvbetjenings- og portalløsninger.

OVERBLIK, EFFEKTIVITET OG STYRING
Med MEMA får foreninger og interesseorganisationer, som har behov for 
styring af medlemsinformation og optimering af de tilknyttede processer, 
et effektivt og fleksibelt medlemssystem, der bl.a. andet indeholder:

→ Fleksibel oprettelse og vedligeholdelse af stamdata på medlemmer, 
leads og interessenter

→ Opdeling og gruppering af emner efter behov samt mulighed for mål-
rettede ydelser og kampagner til de enkelte medlemmer 

→ Automatisk eller manuel ændring af status på medlemmer og leads
→ Differentiering af kontingent og indbetalinger, så I kan simplificere 

komplekse opkrævningssystemer og arbejde med forskellige med-
lemstyper, fx seniorer, studerende, æresmedlemmer 

→ Kursus- og arrangementstyring med et effektivt overblik over 
 del tagere samt aktuelle og historiske data

→ Fakturering, kontingentopkrævninger og opfølgning på restancer gen-
nem automatiske processer, der sikrer korrekte data og fx automatisk 
overgang til fx seniorstatus

→ Rapportering og formidling af data med fx fleksible værktøjer og 
dashboards, der tilpasses organisationens behov, giver overblik og 
kvalificerer grundlaget for ledelsesbeslutninger. 

FÅ MERE AT VIDE
Hvis din forening eller organisation overvejer 
at skifte til Micosoft Dynamics NAV, eller 
hvis I allerede bruger systemet, er det oplagt 
at integrere MEMA som et værktøj.

I Danmark udbydes, udvikles og vedlige-
holdes MEMA af infoit, der er en del af 
 inforevision. Det sælges desuden gennem 
infoit’s certificerede forhandlere.

Hvis du vil vide mere om MEMA, så ring til 
infoit på tlf. 3953 5000 eller send en mail 
til kundeservice@info-it.dk. 

Du kan også læse mere og downloade en 
folder på www.info-it.dk.

MED MEMA KAN DU
→ Registrere stamdata på medlemmer
→ Håndtere forskellige tillidshverv og 

 kvalifikationer
→ Opkræve medlemskontingenter og følge 

op på indbetalinger
→ Styre og fakturere arrangementer og 

kurser
→ Registrere medlemsblade, e-nyheds-

breve etc.
→ Tilknytte en webshop
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”Det er nemt for digitale røvere at masseudsende e-mails til folk, og der er ikke 
mange omkostninger forbundet med det, så de kriminelles Return On Invest-
ment er god,” siger senior sikkerhedskonsulent Gaffri Johnson, Fortconsult.

Som ekspert i databeskyttelse rådgiver han virksomheder om, hvordan de 
bl.a. beskytter digitale oplysninger om alt fra kunder, leverandører og patien-
ter til nyhedsbrevs-abonnenter og jobansøgere mod at blive misbrugt, lækket 
eller stjålet. 

”Sikkerhedsrisikoen er stor og stigende, og det er man som ledelse nødt til at 
engagere sig i. Mange tror, at sikkerhed er noget, dem nede i it-afdelingen skal 
klare, men det er i høj grad også et ledelsesansvar. Det handler jo ikke kun om 
at holde it-systemerne kørende, men også om at være gatekeeper i forhold 
til alt, der kan indebære en risiko for informationssikkerheden. Det kræver en 
forretningsforståelse, nogle ressourcer og et mandat, som it-afdelingen ikke 
nødvendigvis ligger inde med, og det kræver ledelsens fokus,” siger Gaffri 
Johnson.

Medierne rapporterer jævnligt om virksomheder, der ved en fejl er kommet til 
at lække CPR-numre, kreditkortoplysninger og andre følsomme oplysninger. 
Det understreger, at sikkerhedstruslen ikke kun kommer udefra, men også 
findes internt i virksomhederne.

”Mange ser ikke den menneskelige sårbarhed som en trussel, men den er 
afgørende. Derfor er det vigtigt at sørge for tydelig ansvarsfordeling og klare 
procedurer, så alle kender god adfærd og forstår, at de har et medansvar for at 
beskytte virksomhedens informationer,” siger Gaffri Johnson, og han slutter:

”Informationssikkerhed er meget mere en organisatorisk disciplin end en 
teknisk. Basalt set er det mennesker og processer, vi skal have styr på, før 
teknologien kommer ind i billedet. Det kan virke som et quick fix at købe noget 
udstyr og hyre en ekstern konsulent, men det styrker reelt kun sikkerheden, 
hvis man også får ændret sine processer og forankrer ansvaret i selve virk-
somheden.

ITSIKKERHED: 
Pas godt på 
informationerne
Hacking, phishing, falske e-mails. Et stort og 
 stigende antal danske virksomheder og privat-
personer udsættes hver dag for organiseret cyber-
kriminalitet, og det kan desværre betale sig. Det 
bør virksomhedernes ledelser tage alvorligt, siger 
sikkerhedsekspert Gaffri Johnson fra Fortconsult. 

1. LEDELSE
Begynd med at udarbejde en politik/
strategi, så I kan identificere kundernes, 
leverandørernes og andre interessenters 
krav og forventninger til informationssik-
kerhed: Hvordan vil I prioritere, orga-
nisere, forvalte og løbende følge op på 
sikkerheden? 

2. STRUKTUR
Sæt sikkerheden i system i et årshjul. 
Hvilke årlige aktiviteter understøtter 
jeres politik/strategi? Det kan fx være 
træning af medarbejdere, årlige eftersyn 
af politikken, risikoanalyser og tekniske 
tests. Brug årshjulet som et redskab til 
benchmarking fra år til år: Går det, som 
det skal?

3. BEREDSKAB
Lav et beredskab for, hvad der skal ske 
i tilfælde af brud på sikkerheden. Hvem 
gør hvad hvordan og hvornår?

Grib sikkerheden rigtigt an

GOD IT-SIKKERHED ER 
GOD FORRETNING

En brist i it-sikkerheden kan koste virk-
somheden mange penge i genopretning 
af systemer, data og ikke mindst omdøm-
me hos kunder og samarbejdspartnere. 
Derfor har Erhvervsstyrelsen og Rådet 
for Digital Sikkerhed udviklet Sikkerheds-
tjekket. 

Det er et onlineværktøj, der giver over-
blik over, om der er svagheder i jeres 
IT-sikkerhed og målrettet vejledning om, 
hvor I bør sætte ind først for at mindske 
risikoen for at blive ramt. 

Tag tjekket her: 
https://sikkerhedstjekket.dk

KILDE: GAFFRI JOHNSON, FORTCONSULT

3 gode råd

1
3
2
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LEDELSE
EU-forordningen kræver, at man dokumenterer 
ledelsens ejerskab til og involvering i arbejdet med at 
beskytte persondata – bl.a. ved at udarbejde en strategi 
og en styringsmodel, der er godkendt af ledelsen.

DOKUMENTATION
Som virksomhed skal man afdække, hvilke systemer, 
der indeholder persondata, og hvordan disse data bliver 
delt mellem interne systemer og med eksterne parter. 
I skal også kunne dokumentere, hvordan I beskytter 
informationerne. 

BEREDSKAB 
I skal hurtigt kunne notificere de personer, hvis oplys-
ninger måtte blive ramt af et sikkerhedsbrud. Det kan 
koste store bøder, hvis I ikke har styr på beredskabet. 

PROCUREMENT
Alle aftaler om indkøb og udvikling af software skal 
indeholde et særskilt afsnit om, hvordan man sikrer, at 
persondata beskyttes og benyttes korrekt, og hvordan 
ansvaret for sikkerheden er fordelt mellem databehand-
ler (fx systemleverandøren) og dataejeren (som oftest 
virksomheden). 

SAMTYKKEERKLÆRINGER
Det skal være meget tydeligere for de personer, hvis 
oplysninger man opbevarer, hvad formålet er. Fx må 
jobansøgeres CV’er kun gemmes i en bestemt periode, 
og man skal jævnligt spørge ansøgerne, om man må 
beholde deres CV.

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)
Ligger virksomheden inde med følsomme personoplys-
ninger – fx helbredsoplysninger – skal man som dataan-
svarlig gennemføre en såkaldt PIA. Det er en vurdering 
af risikoen for fx id-tyveri, og hvad det kan have af 
konsekvenser for individet, hvis andre får kendskab til 
fx økonomiske, psykiske eller sociale forhold. Arbejdet 
med PIA skal integreres i virksomhedens it-risikosty-
ringsprocesser.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
Virksomheden skal udnævne en såkaldt DPO, der har 
ansvaret for at styre, supervisere og overvåge infor-
mationssikkerheden i relation til personoplysninger. 
DPO’en skal være kontaktperson ved spørgsmål om 
behandlingen af persondata og kunne levere indblik i, 
hvad virksomheden har af data om det enkelte individ. 
DPO’en er en slags compliance-funktion, der sikrer, at 
virksomheden lever op til kravene i EU-forordningen.

EU STRAMMER REGLER 
FOR  PERSONDATA
Til maj næste år træder nye EU-regler for beskyttelse af persondata i kraft. Det bør alle 
virksomheder forholde sig til, siger sikkerhedseksperten Gaffri Johnson fra Fortconsult. 
Jo flere og jo mere følsomme informationer din virksomhed ligger inde med om kunder, 
leverandører, jobansøgere m.v., desto vigtigere er det at forberede sig. Her er de væsent-
ligste punkter i de nye regler. 

KILDE: GAFFRI JOHNSON, FORTCONSULT

→ FORTCONSULT
 Fortconsult er grundlagt af den anerkendte sik

kerhedsekspert Ulf Munkedal. Virksomheden 
er specialiseret i at teste, vurdere og forbedre 
sikkerheden i kritiske itløsninger.

 Læs mere på www.fortconsult.net
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Fratrædelsessamtaler

Motivation og fastholdelse af god arbejdskraft er 
centralt for enhver virksomhed, så når en medar-
bejder rejser, er det vigtigt at kende årsagen – eller 
rettere: Årsagerne. 

STOF TIL REFLEKSION
Ofte er der ikke bare én enkelt, men flere grunde til, 
at medarbejderen vælger at tage et andet job. Det 
kan skyldes forhold, man som virksomhed ikke har 
indflydelse på eller ikke ønsker at ændre ved, men 
samtalen er frem for alt en lejlighed til at evaluere 
og reflektere over, om der er plads til forbedring. Om-
vendt kan samtalerne også bekræfte virksomheden 
i, at en bestemt kurs, en kultur eller nogle værdier 
skal fastholdes.

SPØRG, LYT OG BRUG DÉT, DU HØRER
Alle medarbejdere har en unik viden om virksomhe-
den, så når de fratræder, gælder det om at spørge, 
lytte og inddrage medarbejderens erfaringer og 
oplevelser i det fremadrettede arbejde med at skabe 
og fastholde en attraktiv arbejdsplads.
 
JERES  AMBASSADØRER
Det er også værd at huske, at medarbejderne til 
enhver tid er virksomhedens vigtigste ambassa-
dører – også når de ikke længere er ansat. Når de 
rejser, er det vigtigt at runde af og sige farvel på en 
respektfuld måde. Her er fratrædelsessamtalen et 
effektivt redskab. 

SÅDAN GØR INFOREVISION 
I inforevision har vi systematiseret samtalerne 
med medarbejderne i forbindelse med såvel tiltræ-
delse som fratrædelse. Tiltrædelsessamtalen holder 
vi efter en måneds ansættelse, og fratrædelses-
samtalen afholdes kort før sidste arbejdsdag. 

Samtalerne er fortrolige, og vi skriver et referat, der 
først skal godkendes af medarbejderen, før vi sen-
der det videre til den eller de relevante ledere. 

En gang om året drøfter inforevisions forretnings-
ledelse de samlede referater og forholder sig til, om 
der er tendenser eller sammenfald, vi skal se nær-
mere på, og vores HR-indsatser er bl.a. inspireret af 
de input, vi får fra fratrædelsessamtalerne.

HOLD KONTAKTEN
I inforevision holder vi også kontakten til vores 
tidligere medarbejdere gennem en Alumni-gruppe 
på LinkedIn. Den opdaterer vi løbende med jubilæer, 
runde fødselsdage, ledige stillinger, sociale arrange-
menter m.v. 

Hvert andet år har vi desuden en Alumni-event, 
hvor tidligere og nuværende medarbejdere kan 
mødes og netværke med hinanden. Det har både 
professionelt og socialt en stor værdi for begge par-
ter, og det hænder også, at tidligere medarbejdere 
vender tilbage til inforevision.

”inforevision er en virksomhed, der altid har lagt 
vægt på nære og langvarige relationer. Det gælder i 
forhold til vores kunder, men sandelig også i forhold 
til vores medarbejdere. Vi ser selvfølgelig helst, at 
de bliver hos os, men det er både sundt og naturligt, 
at nogle af dem søger nye græsgange og udfor-
dringer. Vi gør os umage for at holde kontakten, og 
det er inspirerende og forfriskende for både os og 
alumni’erne, når de kommer ’hjem’ på besøg,” siger 
inforevisions HR-chef Betinna Sidor.

Sig pænt farvel, når 
din medarbejder rejser
Fratrædelsessamtaler med medarbejderne kan give værdifulde  input 
til de virksomheder, der arbejder aktivt med at skabe en attraktiv 
 arbejdsplads. Her deler inforevision sine erfaringer med den gode 
 fratrædelsessamtale.

Betinna Sidor
HR-chef
T 3953 5000
bsr@inforevision.dk
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Alle medarbejdere har en unik viden om 
virksomheden, så når de fratræder, gælder 
det om at spørge, lytte og inddrage med-
arbejderens erfaringer og oplevelser i det 
fremadrettede arbejde med at skabe og 
fastholde en attraktiv arbejdsplads.

Hent vores 
 interviewguide 
inforevision har i mange år gennemført 
systematiske samtaler med medarbej-
dere i forbindelse med deres fratrædelse. 
Det giver os værdifulde input – bl.a. til, 
hvordan vi hele tiden kan forbedre og 
udvikle vores indsats for at rekruttere og 
fastholde medarbejdere. 

På vores hjemmeside kan du downloade 
vores interviewguide til inspiration i din 
egen virksomhed: 
www.inforevision.dk/interviewguide 

Hvis du har brug for hjælp til at gennem-
føre interviews og udarbejde referat, kan 
du få råd, vejledning og praktisk bistand i 
inforevisions HR-afdeling.

Kontakt HR-chef Betinna Sidor, 
bsr@inforevision.dk
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STUDIETUR MED 
 GLOBALT UDSYN
Udsigten var på plads, da ni af vores juniorrevisorer 
besøgte inforevisions engelske samarbejdspartner UHY 
Hacker Young. Virksomheden residerer på to etager i et 
højhus midt i Londons forretningsområde og er samtidig 
omdrejningspunkt for UHY International – et globalt 
netværk af mere end 90 uafhængige revisions- og råd-
givningsvirksomheder.
 
”Studieturen er et led i den fortløbende uddannelse 
og udvikling af vores unge medarbejdere. Evnen til at 
samarbejde på tværs af fag, kompetencer, landegrænser 
og kulturer er afgørende i en globaliseret verden som 
vores. Samtidig vil vi gerne sikre, at de unge oparbejder 
solid viden og erfaring om internationale forhold, så info
revision også fremover kan yde professionel rådgivning 
til virksomheder med internationale ambitioner,” siger 
Betinna Sidor, HR-chef i inforevision.
 
Hvert år ansætter inforevision 5-7 unge, talentfulde 
trainees. 

 Læs mere på www.inforevision.dk og følg vores 
 trainees på www.facebook.com/inforevision

”Evnen til at samarbejde på 
tværs af fag, kompetencer, 

 landegrænser og kulturer er 
afgørende i en globaliseret 

verden som vores.”
Betinna Sidor, HR-chef i inforevision


