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LOTTE ANDERSEN 
Vestergade 29, 1456 København K, lotte@auxia.dk, T: 51936101 

 

 

Faglig profil 

Cand.merc.aud og ekspert på højt fagligt niveau inden for det offentligretlige område med fokus på 

revision, offentlig kontrol og tilsyn. Omfattende erfaringer med juridiske problemstillinger i praksis om 

lovgivning inden for revisorområdet, hvidvask, COVID19-kompensationsordninger, offentligt tilsyn, EU ret, 

regnskab, governance, interne kontroller. EU viden er baseret på mange års arbejde med EU lovgivning, 

senest indenfor EU tilskud og revisorlovgivningen på EU-niveau. Mine erfaringer er blandt andet genereret 

under fem års arbejde i to forskellige EU organisationer i hhv. Paris og Bruxelles. 

Jeg er analytisk stærk, skarp, hurtig og proaktiv, serviceminded og kvalitetsbevidst med fokus på output, 

struktureret og velkoordineret og helst gang i flere opgaver på samme tid. Jeg er velformuleret, både på 

dansk og på engelsk. Jeg arbejder bedst i teams, både som projektleder og deltager, med formidling til tider 

meget tekniske emner inden for mit fagområde på en simpel og letforståelig for modtagere, også dem med 

andre faglige kompetencer end jeg.  

 

Erfaring 

2022- Auxia Consulting 

Indehaver og stifter. Rådgivning om forebyggelse af hvidvask for ikke finansielle 

virksomheder, revisorer, advokater, bogholdere, ejendomsmæglere, kunstbranchen. 

Rådgivning om Revisorloven i øvrigt, COVID19-kompensationsordninger, revisorloven, 

herunder revisors uafhængighed, kvalitetssikringssystemer mv. og omfattende 

undervisningsaktiviteter.   

2018-2022 Dansk Revision A/S 

 Konsulent Faglig afdeling  

Procedurer forebyggelse af hvidvask, COVID19 kompensationsordninger, uafhængighed, 

udvikling værktøjer til revision TeamMate dataanalyse, den nye ferielov, koordinering 

kvalitetskontrol, selskabsret, projektledelse faglige udvalg med mødeforberedelse, 

dagsordner, indstillinger til beslutninger, faglig hotline, masser af intern undervisning. 

2012-2018 Landbrugsstyrelsen 

EU landbrugsstøtte projekttilskud. Udvikling processer til intern kontrol af tilskudsordninger i 

forhold til overholdelse af den omfattende EU-lovgivning (compliance) på landbrugsområdet. 

Projektleder revisioner fra EU og nationalt, planlægning og strategi til revisionsbesøg, 

bisidder under revisionsbesøg og opfølgning ved høringssvar inklusiv forhandlinger om 

regeloverholdelse/compliance med EU-Kommissionen, EU’s Revisionsret, ekstern revision.  
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2009-2012 Federation of European Accountants, FEE (nu Accountancy Europe), Bruxelles, Belgien 

Project manager og projektledelse for arbejdsgrupper på EU niveau med EU medlemslande, 

Audit Working Party, Corporate Governance og Company Law samt Ethics Working Party. 

Hovedforfatter på høringssvar om Green Paper Reform of the Audit Market efter 

finanskrisen og arbejde med revisorforordningen og -direktiv.  

2007-2009 Committee of European Securities Regulators CESR (nu European Securities and Markets 

Authority ESMA, Paris Frankrig 

Senior project manager for koordinering af regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder 

på EU niveau blandt EU-landenes finanstilsyn. 

2003-2007 Erhvervsstyrelsen 

Lovforberedende arbejde Revisorloven, Erklæringsbekendtgørelsen, Transparensdirektivet. 

Rapport om revisionspligt og lovændring om ophævelse af revisionspligten 2006. 

Regnskabskontrol børsnoterede selskaber, lovarbejde hertil, udvikling af effektive 

kontrolprocesser til sagsbehandling (LEAN). 

1998-2003 KPMG 

1995-1998 Multi-Inform, IT firma, financial controller 

1992-1995 Det Danske Spejderkorps, regnskabselev og controller.   

 

Uddannelse 

2002: Cand.merc. aud, Copenhagen, Business School 

1999: HD Regnskab, Copenhagen Business School 

1992: HH, Holbæk Handelsskole 

 

Sprog 

Dansk (modersmål) 

Engelsk (Tæt på bilingual, har boet og arbejdet udelukkende på engelsk i 5 år). 

Fransk (til hverdagsbrug, boet i hhv. Frankrig og Belgien i 5 år). 

Tysk, norsk, svensk (generelt god forståelse). 
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Frivilligt arbejde  

2014- Censor, Copenhagen Business School, hovedsageligt for kandidatafhandlinger indenfor 

revision på cand.merc.aud og .jur-studierne samt hovedopgaver på HD Regnskab.  

2014-2015 Mentor for internationale studerende på KU, Københavns Universitets mentorordning 

for kandidatstuderende. 

2007-2009 

2003 -2007 

Medhjælper julebasar, Den Danske Kirke i Paris og Den Danske Klub i Bruxelles (2009). 

Kasserer og bestyrelsesmedlem for gymnastikforeningen LKI Lyngby 

2005 -2007 

 

Underviser og konsulent for sportsklubber og foreninger i regnskab og administration 

af medlemmer og kontrol heraf i Københavnsområdet og på Sjælland under Danmarks 

Idrætsforbund. 

 

Fritidsinteresser 

Fitness, spinning, yoga, maleri, billedkunst, keramik, tegning, kunstudstillinger, dansk-europæisk-

international politik. 
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