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Executive summary 
The objective of this report was to analyze what influence the statutory quality control 

performed by “Revisortilsynet" has had on the auditing business, focusing primarily on 

the smaller auditing firms. This subject is interesting since the annual reports from the 

governing entity "Revisortilsynet", seems to indicate that almost a quarter of the 

auditing firms selected for statutory quality control, voluntarily deregistered from 

Revireg. 

The report describes the legislation regarding statutory quality control and describes 

the difference in perceived burdens by smaller and larger auditing firms. 

The analysis of the firms, who had voluntarily deregistered from Revireg, found that 

the high number of deregistration was primarily influenced by structural causes, such 

as mergers and acquisitions, and possibly the high average age of auditors in smaller 

firms. The impact of statutory quality control was found to be much smaller than the 

initial indications could lead one to believe. 

The analysis did however find that the statutory quality control was a primary reason, 

for those that deregistered from Revireg for reason not related to structural issues. 

The smaller auditing firms found the quality control system to be cumbersome, 

expensive and with no real effect on the quality of the work provided. 

The report then addressed the regulatory conditions for those firms that no longer 

registered in Revireg. Here I found that the regulatory constraints were severe. The 

“Revisorlov” prohibited these firms from offering auditing of annual reports, to 

companies for whom auditing was mandatory. Even for those companies that had 

chosen not to have their annual report audited, there was found to be regulatory 

constraints. Here in the form of “Årsregnskabsloven” that states that only government 

approved auditors is allowed to make a statement in an annual report. 
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Kapitel 1: Indledning 
 

I slutningen af 2001 indgiver den amerikanske energi gigant Enron konkursbegæring 

efter afsløringen af omfattende svindel med virksomhedens regnskaber. Med sig i 

faldet tager Enron revisionsfirmaet Arthur Andersen, der af offentligheden blev anset 

som en slags medskyldig, eftersom de havde givet Enrons regnskaber blanke 

påtegninger helt frem til afsløringen. Efterfølgende dukker en række større og mindre 

erhvervsskandaler frem på den internationale scene som f.eks. Parmalat og Royal 

Ahold. Hver gang syntes offentligheden at se måbende til, imens virksomhedernes 

revisorer prøver at forklare hvordan det kan lade sig gøre, at disse virksomheder alle 

har fået blanke påtegninger indtil afsløringerne. Offentligheden sidder med en 

forventning om, at revision er et middel til at identificere den type svindel og ingen i 

branchen magter at løfte forklaringsopgaven overfor ikke branchekendte. Derfor 

dannes stemningen af, at revisionsvirksomhederne dels ikke gør deres arbejde 

grundigt nok og dels i udpræget grad er i ledtog med svindlerne, alt sammen for at 

bibeholde honorarindtægter på andre forretningsområder end revisionen. 

Denne stemning opfanges af diverse politikere både i USA og Europa. Politikkernes 

respons til revisionens manglende evner til at opdage besvigelser, er at kræve mere 

revision. Denne gang revision af revisorerne.  

I Danmark slår politikkernes respons igennem ved ændringen af Revisorloven i 

september 2003. Efter udenlandsk pres, henstilling fra EU samt anbefaling fra 

Revisorkommissionen indføres der lovpligtig kvalitetskontrol for alle godkendte 

revisorer. Der sker således et skifte fra den frivillige foreningsbaserede kvalitetskontrol 

til en lovpligtig statslig håndhævet kvalitetskontrol. Erhvervs- og selskabsstyrelsen 

(E&S) opretter Revisortilsynet, der får til opgave at forestå den praktiske udførelse af 

kvalitetskontrollen. 

 

Den lovpligtige kvalitetskontrol synes at have en stor effekt på revisorerhvervet. Med 

den lovpligtige kvalitetskontrol følger ikke kun en ekstern gennemgang af revisorernes 

arbejde og den objektive kvalitet heraf, men også krav om kvalitetsstyring i en form 

der kan kontrolleres af en ekstern kontrollant.  

Disse skærpede krav ramte tilsyneladende hårdest hos de små revisions-

virksomheder. 
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Disse var i alle tilfælde overrepræsenteret blandt de virksomheder, der ikke 

godkendes i de første år af kvalitetskontrollen. 

Der var reelt ingen mulighed for at forsætte som godkendt revisionsvirksomhed, uden 

at lade sig underkaste kvalitetskontrollen og de ændring i arbejdsprocesserne denne 

medførte. Det eneste alternativ synes at være, at lade sig afmelde fra Revireg og 

dermed ikke længere arbejde som godkendt revisionsvirksomhed. 

Dette alternativ valgte overraskende mange. Set samlet over perioden 2003 til 2007 

vælger hele 23 % af de der udtages til kvalitetskontrol at lade sig afmelde fra 

Revireg1. 

Tallet er efter Revisortilsynets opfattelse, overraskende højt og det er vel sjældent set 

at det kvarte af en branche pludselig ophører med at eksistere. 

 

Men hvorfor vælger de at lade sig afmelde ?  

Og hvad beskæftiger de sig med efter afmelding fra Revireg ? 

 

Man kunne forestille sig at de efterfølgende beskæftiger sig med udarbejdelse af 

regnskaber der ikke kræver revision eller review. Men i maj måned 2010 

offentliggøres af FRR, at E&S ved stikprøver har fundet ganske mange overtrædelser 

af ÅRL § 164 / ÅRL § 135a og en del af disse overtrædelser er blevet anmeldt til 

politiet. Overskriften i Erhvervsbladet lyder efterfølgende ”Firmaer fupper med falske 

revisorer”. 

E&S skriver i den forbindelse ”Styrelsen skal i den sammenhæng gøre opmærksom 

på, at hvis en årsrapport indeholder en erklæring om revision, review, assistance med 

regnskabsopstilling eller lignende, så skal denne være afgivet af en godkendt revisor 

(statsautoriseret eller registreret revisor), jf. årsregnskabslovens § 135a, stk. 1.” 

Hvilke reguleringsmæssige begrænsninger ligger der på det arbejde ikke-godkendte 

revisorer kan udføre for virksomheder ?  

 

                                                 
1 Revisortilsynets redegørelse 2007, s. 3. 
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Kapitel 2: Problemformulering 
Til belysning af problemstillingen beskrevet ovenstående i indledningen, har jeg valgt 

at formulere nedenstående hovedspørgsmål og underspørgsmål: 

 

Hvordan påvirker revisortilsynets kontrol udbydere af erklæringsydelser, med særlig 

fokus på mindre revisionsvirksomheder ? 

 

a) Hvilke årsager ligger der typisk til grund for revisionsvirksomhedernes afmelding fra 

Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol ? 

- hvilken regulering gælder på området 

- hvordan fungerer kvalitetskontrollen i praksis 

- hvordan påvirker kvalitetskontrollen revisionsvirksomhederne 

- hvilke årsager ligger typisk til grund for afmelding 

 

b) Hvad beskæftiger virksomheden sig med efterfølgende ? 

- Hvilke faktorer er bestemmende for efterspørgslen efter revisionsydelser 

- Hvilken regulering er gældende på området  

- Hvad kan ikke-godkendte revisorer beskæftige sig med. 
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Kapitel 3: Metode / dataindsamling. 
Metodeafsnittet vil søge at beskrive, hvilken metode der ligger til grund for 

hovedopgavens tilblivelse. Der vil blive redegjort for formålet med hovedopgaven, 

samt hvilke overvejelser der ligger til grund for informationsindsamlingen. Desuden vil 

metodeafsnittet indeholde en afgrænsning af hovedopgaven, samt beskrive strukturen 

igennem hovedopgaven for at målrette denne til besvarelsen af problem-

formuleringens spørgsmål.  

 

3.1 Formålet med hovedopgaven 

Formålet med hovedopgaven er at belyse, hvilke årsager der ligger til grund for at ca. 

en fjerdedel af landets revisionsvirksomheder lader sig frivilligt afmelde Revireg efter 

udtagelse til kvalitetskontrol. Dette er interessant, fordi det syntes usandsynligt at så 

stor en del af en hel branche skulle kunne forsvinde på relativt kort tid. Ydermere 

burde andelen der frivilligt lader sig afmelde være faldet efter de indledende år med 

lovpligtigt kvalitetskontrol, eftersom alle revisionsvirksomheder nu har været igennem 

mindst en  kvalitetskontrol. Yderligere er hovedopgavens formål at belyse hvilke 

lovmæssige vilkår og begrænsninger, der eksisterer for disse revisionsvirksomheder 

der ikke længere er godkendte. 

  

3.2 Informationsindsamling  

I hovedopgaven anvendes to typer data, der er benævnt primærdata og 

sekundærdata2.  

 

3.2.1 Sekundære datakilder 

Der anvendes forskellige typer af sekundærdata. De sekundærdata, der benyttes, 

omfatter faglitteratur, artikler, tidsskrifter, love og redegørelser etc. Data i form af 

bøger, artikler mv. stammer primært fra biblioteket på CBS og den tilhørende 

artikeldatabase. Redegørelser og love med tilhørende kommentarer er hentet fra 

                                                 
2 Andersen, Ib, Den Skinbarlige virkelighed, s. 195. 
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tilgængelige databaser eller offentlige hjemmesider. Yderligere detaljer herom findes i 

hovedopgavens kildehenvisninger.  

 

De sekundære datakilder anvendes gennem hele hovedopgaven, og kritik af 

datakilder foretages løbende. 

 

3.2.2 Primære datakilder 

Primære datakilder opdeles traditionelt i to hovedgrupper: 

- Kvantitative metoder 

- Kvalitative metoder 

Kvantitative metoder er typisk statistiske undersøgelser og metoder, hvor man netop 

undersøger et større antal af populationen for at opnå en forklaring på, hvordan det 

forholder sig.3 

Kvalitative metoder kan derimod være interviews, som er målrettet mod et mindre 

udsnit af populationen; denne metode giver en dybere indsigt i det, der undersøges, 

og søger at forklarer hvorfor det forholder sig, som det gør. 4 

 

Særligt omkring den kvantitative dataindsamling, har jeg været ramt af naturlige 

begrænsninger. Det ville umiddelbart have været metodemæssigt optimalt, at have 

haft mulighed for at kontakte alle de revisionsvirksomheder, der siden indførelsen af 

den lovpligtige kvalitetskontrol havde ladet sig frivilligt afmelde fra Revireg og i f.eks. 

en spørgeskemaundersøgelse adspurgt dem, om deres begrundelser for at lade sig 

afmelde. Det ligger dog i sagens natur, at dette ikke er en mulighed, eftersom man må 

forvente at langt de fleste af disse virksomheder ikke længere eksisterer under 

samme forhold som tidligere, f.eks. ophørt, opkøbt eller fusioneret. Dertil kommer at 

en kvantitativ undersøgelse af en sådan størrelse ligger udenfor præmisserne for 

denne hovedopgave. 

Jeg har derfor valgt at begrænse min gennemgang, til de revisionsvirksomheder, der 

har afmeldt sig i forbindelse med udtagelsen i 2010. Sandsynligheden for at 

oplysningerne omkring disse virksomheder fortsat er tilgængelige er større. 

                                                 
3 Kruuse, 2003, s.17-18 
4 Kruuse, 2003, s.17-18 
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Gennemgangen af de virksomheder der har ladet sig afmelde i 2010 tager 

udgangspunkt i en liste fra Revisortilsynet, hvor i CVR numrene er oplyst på de 

virksomheder der i 2010 frivilligt har ladet sig afmelde Revireg. Hver enkelt 

virksomhed er derefter identificeret og informationer omkring deres forhold er søgt 

gennem forskellige databaser som f.eks. NN Markedsdata, men også gennem 

søgninger på internettet, hvor f.eks. offentliggjorte oplysningerne samarbejder og 

fusioner mv. har kunne findes.  

 

Jeg har derefter valgt at anvende den kvalitative metode, på de virksomheder hvor 

der ikke umiddelbart kunne identificeres årsager til afmeldingen, i form af et interview. 

Jeg har anvendt det åbne interview. Dette sikrer en bred indgangsvinkel til interviewet. 

Desuden er der mulighed for at udvide det undervejs, hvis dette findes relevant.5 

Da interviewet er baseret på bagudrettede og til dels historiske oplysninger, er der 

risiko for, at der opstår erindringsfejl. Dette kan skyldes, at den interviewede beskriver 

et hændelsesforløb på en anden og måske mere rationel måde, end det egentlig var 

tilfældet.6 Jeg vurderer ikke denne risiko som stor, da hændelsen der beskrives, ikke 

ligger særligt langt bagud tidsmæssigt. 

 

3.3 Afgrænsning 

For at besvare hovedopgavens problemformulering mest præcist, med udgangspunkt 

i de opstillede krav for hovedopgavens omfang, har jeg fundet det nødvendigt at 

afgrænse mig fra nedenstående område.  

Når der i hovedopgavens anvendes betegnelsen årsager, skal dette alene forstås 

som ene årsagen eller absolut vigtigste årsag. Der kan tænkes at virksomhederne har 

flere underordnede årsager eller medvirkende årsager, til at lade sig afmelde. Det er 

derfor vigtigt at holde sig for øje, at denne hovedopgave ikke kan udvides til at 

omfatte eksempelvis tilfælde hvor utilfredshed med den lovpligtige kvalitetskontrol, er 

en medvirkende faktor til f.eks. at flere virksomheder vælger at fusionerer. 

                                                 
5 Andersen, Ib, Den Skinbarlige virkelighed, s. 167-168 
6 Andersen, Ib, Den Skinbarlige virkelighed, s. 111 
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3.4 Hovedopgavens struktur 

Hovedopgaven vil  have følgende struktur: 

 

Figur 3.1: Opgavestruktur: 
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Behov for revision 
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Kapitel 4: Årsager til afmelding fra Revireg. 
 

Dette kapitel vil søge at belyse hvilke årsager, der typisk ligger til grund for at en 

virksomhed vælger, at lade sig afmelde fra Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol. 

Jeg vil dog indledningsvis starte med at fastslå hvor mange virksomheder, der lader 

sig afmelde fra Revireg i forbindelse med udtagelsen til kvalitetskontrol. 

 

4.1. Andelen af revisionsvirksomheder der lader sig afmelde fra 
Revireg. 

 

I forbindelse med gennemførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol udarbejder 

Revisortilsynet, på baggrund af bestemmelsen i Revisorloven § 35, en årlig 

redegørelse for gennemførelse af kontrollen.7 

Denne årlige redegørelse indeholder bl.a. oplysninger om hvor mange virksomheder, 

der hvert år udtages til kvalitetskontrol samt oplysninger om hvor mange 

virksomheder, der selv afmelder sig fra Revireg i forbindelse med udtagelse til 

kvalitetskontrol. Nedenstående skema opsummerer de seneste års oplysninger fra 

Revisortilsynets årlige redegørelse. 

 

                                                 
7 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven), § 35, stk. 7. 
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Tabel 4.1: 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
           
Ny udtaget i året 435 435 431 791 618 202 211 3123
Fornyet kontrol 0 112 82 63 92 48 ?   
Ekstraord. udtaget 0 0 0 0 0 3 ?   
Holdingselskab 
u/erklæring -17  -79 -154 -155 0 ?   
  418 547 434 700 555 253 211 2907
Slettet af virksh. selv -50 -73 -69 -201 -139 -47 -41 -620
Oversendt til sletning -27 -22 -21 -19 -13 -9 ? -111
Udgået forskellige 
årsager   -6 -4 -38 -24 ?   
  -77 -95 -96 -224 -190 -80 -41 -731
  341 452 338 476 365 173 170   

           
Sager 435 435 352 637 463 202 211 2735
           
Slettet af virksh. selv -50 -71 -65 -190 -119 -31 -41 -567
Oversendt til sletning -27 -15 -15 -17 -8 -7 0 -89
           
Holdingsselskab/tidl 
kontrol  -17  -6 -4 -35 -23    
           
Antal kontroller 341 349 266 426 301 141 170   

Kilde: Revisortilsynets årlige redegørelser 2004-2009. tallene for 2010 er oplyst af Revisortilsynet pr. e-mail, da 
den årlige redegørelse for 2010 endnu ikke er offentliggjort. 
 

Det fremgår af ovenstående sammenfattende skema, at ca. 21 % af de revisions-

virksomheder der udtages til kvalitetskontrol frivilligt vælger at lade sig afmelde 

Revireg. Medregner man de virksomheder der bliver oversendt til Erhvervs- og 

selskabsstyrelsen til sletning, som følge af manglende gennemførelse af 

kvalitetskontrol eller manglende aftale om kvalitetskontrol, så ender procentandelen 

på 25 %. Denne andel vedrører kun virksomheder der er udtaget til kvalitetskontrol i 

året. Blandt de virksomheder der er udtaget til kontrol som følge af, at de ved 

foregående kontrol har fået en påtale og påbud om ny kontrol, er andelen 33 % i 

2009. 

 

Man må således konstatere at ca. ¼ af revisionsbranchen, målt på virksomheder, 

lader sig afmelde fra Revireg når de udtages til kvalitetskontrol. Det syntes 

overraskende at en så stor del af branchen, vælger at ophøre med at udføre 
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erklæringsopgaver med sikkerhed. Specielt når man tager udgangspunkt i at 

revisionsbranchen, i de flestes øjne, netop er kendetegnet som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, der udøver sit virke på baggrund af en offentlig godkendelse. 

 

Hvad der også kan undre, når man ser på andelen af virksomheder der lader sig 

afmelde fra Revireg, er det manglende fald i andelen af virksomheder der lader sig 

afmelde.  

 

Man kunne med rette forvente at andelen af virksomheder der lod sig afmelde, ville 

falde efterhånden som flere og flere har haft fornøden tid til at etablere et 

kvalitetsstyringssystem, der lever op til kvalitetskontrollens krav og dermed stod rustet 

til at lade sig kvalitetskontrollere. Denne tendens er ikke til stede i talmaterialet. 

Andelen af virksomheder der har lade sig afmelde er tværtimod steget i perioden 2004 

til 2007.  

En forklaring på hvorfor andelen af virksomheder ikke er faldet over perioden kunne 

være, at mange af de virksomheder der ikke har etableret et kvalitetsstyringssystem 

eller ikke mener at deres nuværende system kan godkendes af kvalitetskontrollen, 

blot fortsætter deres virke uden et ordentligt kvalitetsstyringssystem indtil de bliver 

udtaget til kvalitetskontrol, hvorefter de lader sig afmelde. Såfremt dette scenarie er 

sandt vil man formodentlig kunne se en faldende andel af virksomheder der lader sig 

afmelde, efterhånden som alle virksomheder har været igennem mindst en gang  

kvalitetskontrol. Dette punkt nåede Revisortilsynet i 2007. Med kvalitetskontrollen i 

2007 havde alle virksomheder været kvalitetskontrolleret mindst en gang. Der er 

dermed sket en udrensning blandt de, der ikke forventede at kunne klare en 

kvalitetskontrol. Siden 2007 er tendens da også klart faldende og andelen af 

virksomheder der frivillig har afmeldt sig i 2010 er det laveste siden 2004 og hele 6 %-

point lavere end gennemsnittet.  

 

Dette leder naturligvis til, at man spørger sig selv, hvorfor så mange virksomheder 

vælger at lade sig afmelde fra Revireg. 
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4.2. Årsager til virksomhedernes frivillige afmelding fra Revireg. 

Nu man har konstateret at næsten hver fjerde revisionsvirksomhed, vælger at lade sig 

afmelde fra Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol, kunne man nemt fristes til 

hurtigt at konkludere, at årsagen alene skal findes i virksomhedernes manglende 

opfyldelse af kravene, omfattet af kvalitetskontrollen. Eller måske nærmere 

virksomhedernes egne forventninger til ikke, at kunne blive godkendt af 

kvalitetskontrollen. Jeg vil derfor starte med kort at gennemgå hvilke krav der stilles til 

en revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystem for at kunne blive godkendt af den 

lovpligtige kvalitetskontrol. 

 

4.2.1 Kvalitetsstyring og den lovpligtige kvalitetskontrol. 

Den lovpligtige eksterne kvalitetskontrol kom til Danmark med ændringen af 

Revisorloven i september 2003. Loven indeholdte som den første, egentlige krav til 

kvalitetskontrol og medførte dermed væsentlige ændringer i reguleringen af 

revisionsbranchen. Indførslen af denne lov førte samtidig til oprettelsen af 

Revisortilsynet som skulle referere direkte til E&S og har siden haft ansvaret for 

gennemførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol. Denne lov var den første danske 

revisorlov der havde sine rødder i international regulering og blev baseret på EU's 

henstillinger om kvalitetskontrol og uafhængighed. Ekstern kvalitetskontrol havde dog 

eksisteret udenfor Danmark i en lang årrække. Indførelsen af eksterne 

kvalitetssikringsaktiviteter stammer tilbage fra 60’ernes USA hvor man indførte de 

første ”Peer and Quality reviews”8 og samtidig krav til regulering af området fra det 

amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission. I dag er kravet om 

ekstern kvalitetskontrol anført i Revisorlovens § 29.  

 

Den eksterne kvalitetskontrol udføres efter retningslinjerne i revisorlovens § 34-36 af 

Revisortilsynet. Revisortilsynet er underlagt E&S og består af 9 medlemmer, hvoraf 4 

skal være godkendte revisorer og 4 skal repræsentere regnskabsbrugerne. Med 

udgangspunkt i bekendtgørelsen om Revisortilsynets virksomhed9 har Revisortilsynet 

udstedt retningslinjer for kvalitetskontrollens udøvelse. 

                                                 
8 McCabe; R.K.; 1993; The Accountants Guide to Peer and Quality Review, s. 10 
9 Bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2009 
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Hyppigheden hvormed en revisionsvirksomhed skal kvalitetskontrolleres bestemmes i 

revisorlovens § 29, stk.3, hvoraf det fremgår at der højst kan være 6 års mellemrum 

mellem kvalitetskontrollerne, dog kun 3 års mellemrum for revisionsvirksomheder der 

reviderer virksomheder af offentlig interesse10. 

4.2.1.1 Den eksterne kvalitetskontrol i praksis 

Den lovpligtige kvalitetskontrol følger en, i bekendtgørelsen11 fastlagt tidsplan, som 

skitseres i figur 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Virksomhederne der er omfattet af revisorlovens §21, stk.3 
11 Bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2009: §2, stk.2, §§5-7 og §22, stk.1 
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Figur 4.2:  

 
Kilde: Revisortilsynet (2009) Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, kapitel 

3. 
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Når alle formalia omkring kvalitetskontrollen er på plads modtager virksomheden 

besøg af den udpegede kvalitetskontrollant. 

 

Kvalitetskontrollanten starter typisk med en gennemgang af virksomhedens forhold og 

kvalitetsstyring ud fra retningslinjernes checkliste nr. 212. 

Gennemgangen stiler mod; 

- at fastslå om virksomheden overholder revisorlovens § 13 om f.eks. en 

stemmeandel på min. 50 % til godkendte revisorer og en ledelse med et flertal af 

godkendte revisorer (eller revisionsvirksomheder). 

- at fastslå om virksomhedens registreringer i Revireg stemmer overens med de 

faktiske forhold i virksomheden, bl.a. mht. antallet af godkendte revisorer. 

- at fastslå om virksomhedens omsætningssammensætning overholder 

revisorlovens § 26, stk.1, om max. 20 % af omsætningen på samme kunde. 

- at gennemgå virksomhedens kvalitetsstyringssystem, særligt med henblik på at 

konstatere 

- om et system er etableret og implementeret 

- om systemet anvendes konsekvent 

- om virksomheden foretager opfølgning på hvorvidt systemet konsekvent 

anvendes og opdateres. 

 

Kontrollanten skal ved gennemgangen af systemet vurdere om virksomhedens 

politikker og procedurer er tilstrækkelige, hensigtsmæssige og i overensstemmelse 

med revisorloven og relevante revisionsstandarder. Kontrollanten skal desuden sikre 

sig at medarbejdere har et fornødent kendskab til systemet og anvender dette 

konsekvent. Slutteligt skal kontrollanten sikre sig at systemet giver den ansvarlige 

revisor tilstrækkelig indsigt i arbejdspapirer og fordrer det fornødne tilsyn med 

medarbejdernes arbejde. 

 

Kvalitetskontrollanten vil herefter vurdere virksomhedens egne efterfølgende 

kvalitetskontrol med hensyn til eksistensen af de nødvendige skriftlige procedurer og 

den foreskrevne årlige vurdering. Kontrollanten gør sig bekendt med den seneste 

                                                 
12 Revisortilsynet (2009) Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, bilag nr. 2. 
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interne kontrol, kommunikationen af dennes resultater til ledelsen samt dennes 

reaktioner på de fundne resultater. 

 

Dernæst skal kontrollanten gennemgå en række sager hvor der er afgivet erklæringer 

med sikkerhed. Antallet af sager der skal udvælges styres primært af antallet af 

kontorsteder og godkendte revisorer. 

 

Tabel 4.2 

VIRKSOMHEDEN  ANTAL SAGER DER SKAL UDTAGES SAMLET 
1 godkendt revisor Min. 4 sager  4 
2-3 godkendte revisorer Min. 6 sager ligeligt fordelt på revisorerne 6 

4-10 godkendte revisorer Min. 2 sager pr. revisor, dog minimum 10 
sager 

10-20 

11-30 godkendte revisorer Min. 1 sag for min. 15 revisorer, dog min 25 
sager 

25 

over 30 godkendte revisorer Min. 1 sag for min. 20 revisorer, dog min 30 
sager 

30 

væsentligt >30 godkendte 
revisorer 

Min. 1 sag for min. 25 revisorer, dog min 40 
sager 

40 

 

Kontrollantens gennemgang af enkeltsager tager udgangspunkt i de i retningslinjerne 

anførte checklister hhv. 4a for revision og 4b for reviewopgaver. Omhandler sagen en 

virksomheder omfattet af revisorlovens §21, stk.3. anvendes checkliste 4c. 

 

Der kontrolleres indenfor tre hovedområder 

1. anvendes virksomhedens kvalitetsstyringssystem af såvel medarbejdere som 

godkendte revisorer på erklæringsopgaver med sikkerhed. 

2. opfylder planlægning og udførelse kravene fra lovgivning og relevante 

standarder 

3. er der sammenhæng mellem konklusionen i erklæringen og de arbejdspapirer 

der foreligger.  

 

Kontrollanten skal ikke foretage en egentlig selvstændig vurdering af f.eks. risiko og 

væsentlighed såfremt der ikke eksisterer en åbenlys modstrid mellem 

dokumentationen og de beskrevne forhold.  
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Det er kontrollantens opgave at afgive en samlet vurdering af planlægningen, 

væsentlighedsvurderingen, arbejdshandlingerne og dokumentationen herfor samt den 

konklusion revisor drager heraf. 

Kontrollanten afslutter sin kontrol med en rapport der indeholder en erklæring med 

begrænset sikkerhed. Erklæringen kan være ”blank” hvorved der forstås at 

kontrollanten har fundet at både de generelle forhold omkring 

kvalitetsstyringssystemet og enkeltsagerne er i overensstemmelse med lovgivningen 

og relevante standarder. 

Såfremt kontrollanten finder afvigelser, afgiver denne en erklæring enten med 

supplerende oplysninger eller med forbehold. Supplerende oplysninger gives f.eks. 

såfremt der findes overtrædelser af revisorlovens § 13 om stemmerettigheder eller § 

26 om kundesammensætning. En erklæring med forbehold gives såfremt der enten 

ikke findes et kvalitetsstyringssystem eller dette ikke anvendes/er implementeret eller 

det ikke lever op til revisionsstandarderne samt god revisorskik. Der kan også afgives 

erklæring med forbehold såfremt der ikke udføres intern kvalitetskontrol, der er 

uoverensstemmelser imellem arbejdspapirer og konklusion, at erklæringen ikke 

overholder lovgivningen eller der ikke bliver inddraget forbehold og supplerende 

oplysninger, hvor dette kræves. 

 

Rapporten afleveres til Revisortilsynet, der herefter enten lukker sagen eller 

sanktionerer sagen. Revisortilsynets sanktionsmuligheder omfatter påtale, fornyet 

kontrol samt overdragelse af sagen til revisornævnet. Revisornævnet kan idømme 

bøder og inddrage revisors autorisation. 

 

4.2.1.2 Kvalitetsstyring 

Revisionsvirksomheder skal have et kvailtetsstyringssystem og kunne dokumentere 

anvendelsen heraf hvilket er lovfæstet i Revisorlovens § 28. Revisorloven indeholder 

ingen nærmere beskrivelse af hvad kvalitetsstyring defineres som eller hvad et 

kvalitetsstyrings-system skal indeholde, hvorfor området udfyldes af 

revisionsstandarderne. Nærmere betegnes RS1 der omhandler kvalitetsstyring 

overordnet i virksomheden og RS 220 der omhandler kvalitetsstyring forbindelse med 

den enkelte revisionsopgave. 
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RS1:  
Overordnet består standarden af følgende punkter 

Indledning: 

”Firmaet skal etablere et kvalitetsstyringssystem, der er udformet til at give høj grad af 

sikkerhed for, at firmaet og dets personale overholder faglige standarder samt 

lovgivningen og anden regulering, og at erklæringer afgivet af firmaet eller dets 

partnere er passende efter omstændighederne.” 

Dette betyder at virksomheden skal udarbejde et system for virksomheden og dens 

ansatte som tager udgangspunkt i overholdelse af nuværende lovgivning og praksis. 

 

For revisionsvirksomheden: 

Elementer i et kvalitetsstyringssystem 

Firmaets kvalitetsstyringssystem skal indeholde politikker og procedurer, der 

behandler hvert af de følgende elementer: 
 

a) Ledelsesansvar for firmaets kvalitet. Ledelsen i virksomheden har det 

ultimative og endelige ansvar for de etablerede politikker og procedurer  

b) Etiske krav. Der skal udformes politikker og procedurer for virksomheden og 

dens ansatte, som sikrer at de relevante etiske retningslinjer bliver overholdt.  

c) Klientaccept og fortsættelse af klientforholdet samt af specifikke opgaver.  

Revisorvirksomheden skal vurdere og beslutte om, hvorvidt det er acceptabelt 

at forsætte eller påbegynde en revisionsopgave for den pågældende 

virksomhed (vha. indhentning af oplysninger). Bl.a. om virksomheden har 

tilstrækkelig eller utilstrækkelig integritet. 
d) Menneskelige ressourcer. Revisorvirksomheden skal etablere politikker og 

procedurer der giver sikkerhed for at personalet besidder de nødvendige 

færdigheder, kompetencer og etiske forpligtelser, der er nødvendige for at 

udføre opgaven i tråd med gældende lovgivning og praksis. Derudover skal en 

opgaveansvarlig partner tildeles den enkelte opgave. 

e) Udførelse af opgaven. Der skal etableres politikker og procedurer som giver 

sikkerhed for at de opgaver som revisionsvirksomheder udfører, bliver gjort i 

overensstemmelse med den gældende lovgivning og praksis, herunder bl.a. 

inddragne konsulenter. 
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f) Overvågning. For at sikre at politikker og procedurer mht. 

kvalitetsstyringssystemet bliver opfyldt i praksis, er effektive og tilstrækkelige, 

skal der etableres et andet sæt politikker og procedurer af 

Revisorvirksomheden. Disse politikker og procedurer skal løbende vurdere 

kvalitetsstyringssystemet i virksomheden, herunder også den efterfølgende 

kontrol af udvalgte opgaver. 

 

 

RS220:  
Indledning:  

”Opgaveteamet skal implementere kvalitetsstyringsprocedurer, der er relevante for 

den enkelte revisionsopgave.” 

Det er op til revisionsvirksomheden at vurdere hvad der er relevant for den enkelte 

revisionsopgave. Så længe dets kvalitetsstyringssystem giver en høj grad af 

sikkerhed for kvalitet, kan de implementerede procedurer blive anvendt 

tilfredsstillende. 

 

For revisionsvirksomheden: 

a) Ledelsesansvar for kvalitet af revisionen.  

Ansvaret for kvaliteten af opgaven bliver pålagt den opgaveansvarlige partner. 

b) Etiske krav.  

Den opgaveansvarlige partner skal vurdere hvorvidt opgaveteamet opfylder de 

etiske krav, herunder, integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden 

omhu, fortrolighed og professionel adfærd. 

c) Uafhængighed.  

Den opgaveansvarlige partner skal konkludere på om kravene til 

uafhængighed er opfyldt ved at indhente relevant information, vurdere 

informationen, tage sikkerhedsforanstaltninger til trusler imod uafhængighed i 

disse informationer og slutteligt dokumentere uafhængigheden. 

d) Accept og fortsættelse af klientforhold samt af specifikke revisionsopgaver. 

Ved accept af nye klienter, eller accept af fortsættelse af nuværende klienter, 

skal den opgaveansvarlige partner sikre sig at de korrekte procedurer i forhold 

til accepten af klientforholdet, er blevet fulgt og overholdt. 
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Den enkelte revisionsopgave: 

a) Udførelse af opgaven.  

Den opgaveansvarlige partner er ansvarlig for at udførelsen af opgaven og 

påtegningen lever op til den gældende lovgivning samt faglige standard. 

b) Konsultation. 

Den opgaveansvarlige partner er ansvarlig for at opgaveteamet inddrager 

passende og dokumenteret konsultation hvis dette kræves af opgaven. 

 

4.3 Den øgede byrde 

For nogle revisionsvirksomheder, typisk de meget små registrerede revisions-

virksomheder, medførte den nye regulering voldsomme ændringer af arbejdsgange 

og samtidig store investeringer både økonomisk og tidsmæssigt. For andre var 

koncepterne langt fra nye og systemerne kendte og etablerede. For de store 

revisionsvirksomheder/statsautoriserede revisorers vedkommende stammer, 

koncepterne omkring kvalitetsstyring og kvalitetskontrol helt tilbage fra 1981, hvor 

FSR udgav Revisionsvejledning nr. 4 som omhandlede kvalitetsstyring og 

kvalitetskontrol.  FSR indførte allerede tilbage 1994 obligatorisk foreningsbaseret 

kvalitetskontrol. FRR fulgte senere trop med deres egen foreningsbaserede 

kvalitetskontrol, men andelen af registerede revisorer der er medlem af FRR er 

væsentligt lavere end for FSRs vedkommende. For de der ikke var medlem blev den 

lovpligtige kvalitetskontrol deres første møde med ekstern kvalitetskontrol. 

Forklaringen på de at de statsautoriserede revisorer var væsentligt tidligere ude med 

regulering af kvalitetsstyring og kvalitetskontrol, bunder formodentlig i den måde 

hvorpå de er organiseret i større virksomheder og det faktum, at de typisk betjener 

større kunder. Når et antal revisorer skal samarbejde på enkelte opgaver, er det 

nødvendigt for at have en form for styring af fordeling af arbejdsopgaver, hvilket 

passende udmønter sig i den planlægning som god revisionsskik foreskriver. Samtidig 

nødvendiggør fordelingen af arbejdsopgaverne på flere revisorer, at den 

opgaveansvarlige revisor har en måde hvorpå han kan opnå en vis sikkerhed for, at 

kvaliteten af det arbejde de andre revisorer på opgaver udfører også lever op til en 

faglig standard vedkommende vil sætte sin underskrift på. Man kan sige at en form for 
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kvalitetsstyring og kvalitetskontrol har været nødvendig alene som en følge af deres 

interne organisering.  

Størrelsen af deres kunder og dermed den større forretningsmæssige risiko ved fejl 

har også været en medvirkende faktor til at de statsautoriserede på et tidligere 

tidspunkt, naturligt har haft et behov for selv at etablere et kvalitetsstyrings regime. 

 

For de små revisionsvirksomheder har situationen næsten været den diametrale 

modsætning.   

Kunderne er typisk ganske små virksomheder og den forretningsmæssige 

økonomiske risiko har derfor ofte været meget begrænset. Det er ganske enkelt ret 

begrænsede tab, eventuelle fejl fra revisors side kan forsage. Hertil kommer at den 

opfattede samfundsmæssige risiko, vurderes som stærkt begrænset. Der bliver 

sjældent store erhvervsskandaler med meget små virksomheder, hvorfor risikoen for 

skade på både branchens og den enkelte virksomheds omdømme er stærkt 

begrænset. 

 

Opgavernes ringe størrelse betyder ligeledes, at der sjældent er behov for intern 

koordinering mellem flere revisorer og planlægningen kan oftest rummes i hovedet af 

den revisor der udfører opgaven. For mange af de små revisions- og review opgaver 

gælder det, at antallet af arbejdshandlinger der skal udføres for at opfylde kravene til 

god revisionsskik er ganske begrænset. Klientvirksomhederne er typisk ikke særligt 

komplekse og dermed bliver antallet af arbejdshandlinger ganske begrænsede. Når 

antallet af arbejdshandlinger er begrænset og arbejdshandlingernes kompleksitet er 

begrænset, vil den tid der medgår for revisor til udfyldelse af dokumentation, til brug 

for kvalitetsstyringen/kontrollen oftest udgøre en større andel af det samlede 

tidsforbrug end ved mere komplekse opgaver. Revisoren på denne type kunde, vil 

ofte kunne opfatte arbejdet med at dokumentere arbejdshandlingerne i 

kvalitetsstyringssystemet, som rigidt og unødigt omfattende. 
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Som vejledende eksempler kan nævnes, at en typisk revisionsopgave, kræver 

stillingtagen til hhv. 421 punkter i kvalitetsstyrings-systemet MSRev og 406 punkter i 

kvalitetsstyringssystemet Revimentor13. Disse punkter gælder alene dokumentationen 

af enten udført arbejde, eller reference til dokumentation for det udførte arbejde og 

vedrører således ikke arbejdshandlingerne i forbindelse med planlægning, 

kundeaccept og revision. 

 

For den lille erklæringsopgave opstår også problematikken omkring omkostningerne 

til det ekstra tidsforbrug og hvorvidt dette i et omfang kan væltes over på kunden. 

Mange små revisionsvirksomheder vil sikkert være tilbageholdende med at overvælte 

hele omkostningen på kunden. I hvor høj grad dette er tilfældet styres i høj grad af  

a) opgavens samlede størrelse i forhold til fordyrelsen,  

b) af hvorvidt kunden f.eks. kunne fravælge revision,  

c) af den konkurrencesituation virksomheden befinder sig i.  

Selvom mange små virksomheder vil føle sig presset til at bære en del af det ekstra 

tidsforbrug, er det vigtigt at være opmærksom på, at kvalitetskontrollen jo gælder alle 

godkendte revisionsvirksomheder og således ikke forskyder konkurrencen mellem 

dem, men blot hæver det samlede omkostningsniveau ved revision. Det skal dog i 

denne sammenhæng bemærkes, at der kunne være en konkurrencemæssig 

forskydning mellem store og små revisionsvirksomheder, idet den store virksomhed 

har flere kunder at fordele de generelle etableringsomkostninger på. 

De små revisionsvirksomheder i Danmark beskæftiger oftest kun ganske få revisorer. 

Dette kan illustreres ved at konstatere at den 20nd største revisionsvirksomhed i 

Danmark i 2008 kun beskæftigede 6 statsautoriserede revisorer14. Der vil derfor være 

en meget lang række virksomheder, hvor der kun er en enkelt eller ganske få 

revisorer tilknyttet. Dermed vil det være stærkt begrænset, hvor høj en grad af 

koordinering internt i virksomheden der er nødvendig og dermed eksisterer der intet 

internt behov, for et system der kan håndtere koordinationen. Når der ikke eksisterer 

                                                 
13 Egen optælling ved gennemgang af samme kunde oprettet i begge kvalitetsstyringssystemer. Et punkt regnes 
ved optællingen som enhver oplysning der skal angives i systemet incl taloplysninger samt alle spørgsmål revisor 
skal forholde sig til og bekræfte sin stillingtagen til. MSRev er et kvalitetsstyringssystem udviklet af 
TimeSolutions og revisionsvirksomheden Moore Stephens Danmark. Revimentor er et kvalitetsstyringssystem 
udviklet af FRR. 
14 Business.dk, 31.03.2010, tabel 02. 
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et internt behov for koordinering af arbejdsopgaverne, kan hele planlægningsdelen af 

kvalitetsstyringen syntes unødig omfattende og besværlig. 

 

Der eksisterer naturligvis også en økonomisk byrde, ved etableringen af et 

kvalitetsstyringssystem. Langt de fleste kvalitetsstyringssystemer eksisterer i dag som 

software der styrer dels kvalitetshåndbogen for hele virksomheden, dels de enkelte 

kvalitetsstyringsforanstaltninger for arbejdshandlingerne. Eksempelvis koster et 

program som Revimentor, der er meget anvendt blandt mindre registrerede 

revisionsvirksomheder, ca. kr. 16.000 i anskaffelse samt ca. kr. 2.500,-/månedligt for 

en løsning til en virksomhed med to brugere.  

En anden form for økonomisk byrde, som må medtages i den samlede vurdering, er 

risikoen for at blive pålagt en bøde af Revisornævnet. Bødestørrelsen for mangler i 

kvalitetsstyringssystemet ligger på kr. 100.000,- uanset virksomhedens størrelse, 

omsætning eller lignende. Bøderne på dette område er alene opstået som en følge af 

etableringen af den lovpligtige kvalitetskontrol, eftersom de gives uanset arbejdets 

faglige kvalitet eller faktiske fejl i enkeltsager. Denne byrde syntes også at ramme de 

små revisionsvirksomheder hårdere end de store, da det unægtelig vil være nemmere 

for virksomheder som f.eks. Deloitte, PWC og KPMG med omsætning over 1,5 mia. at 

rumme en bøde på 100.000,- end for en virksomhed med under 1 mio. i omsætning. 

 

Man kan på denne baggrund sige, at udgangspunktet for de forskellige grupper af 

revisorer har været vidt forskelligt. Derfor er det også forventeligt at den økonomiske 

og tidsmæssige byrde, der har været krævet for at leve op til kravene har været 

forskellige. Det må forventes at opgaven med at etablerer og anvende et 

kvalitetsstyringssystem, har været størst for de ganske små virksomheder. Dette 

understøttes af en spørgeskema undersøgelse foretaget af Jacob Andersen og 

Andreas Feldvoss Ring-Larsen i deres kandidatafhandling om den lovpligtige 

kvalitetskontrol, hvor deres respondenter blandt de registrerede 

revisionsvirksomheder, i gennemsnit svarer at den lovpligtige kvalitetskontrol ”i høj 

grad” eller ”i nogen grad” har medført yderligere omkostninger. For de 

statsautoriserede revisionsvirksomheders vedkommende svarede de i gennemsnit, at 

den lovpligtige kvalitetskontrol kun ”i lav grad” har medført yderligere omkostninger. 
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Samlet kan man konstatere at indførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol har 

medført en øget byrde på revisionsvirksomhederne form af økonomiske investeringer 

til anskaffelse/etablering af kvalitetsstyring, øget tidsforbrug og øget økonomisk risiko. 

4.4 Analyse af primærdata 

Jeg vender mig nu imod det indsamlede datamateriale.  

 

Jeg har som beskrevet i metodeafsnittet modtaget en liste med oplysninger på CVR-

nr. på de virksomheder der indtil 07-12-2010 har ladet sig frivilligt afmelde fra Revireg 

efter udtagelse til lovpligtig kvalitetskontrol.  Listen indeholder 41 

revisionsvirksomheder, hvoraf 38 er angivet ved CVR-nr. og 3 er angivet ved F nr. 

Virksomhederne med F nr. er revisionsvirksomheder der har så lav en omsætning at 

de ikke har et CVR nr. 

Første del af arbejdet med datamaterialet bestod i at identificere virksomhederne. 

Dernæst blev listen over virksomheder gennemgået for at identificerer virksomheder 

der har ladet sig afmelde af årsager der ikke havde relation til udtagelsen til 

kvalitetskontrol. 

Denne gennemgang viser, at en lang række af revisionsvirksomhederne har ladet sig 

afmelde fra Revireg af helt andre årsager.  Virksomhederne er beskrevet i 

nedenstående tabel ved deres CVR nr. samt en kort beskrivelse af de oplysninger det 

har været muligt at finde i f.eks. CVR registret, NN Markedsdata og almindelig 

søgning på internettet.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Hele listen med tilhørende kommentarer og virksomhedsoplysninger, adresser mv. findes også som bilag 1. 
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Tabel 4.3: 

CVR Nr.  Information om virksomhed 
 Ejer/ejerkreds indehaver anden godkendt revisionsvirksomhed 
24223957 Indehaver medejer af Aaen & Co Stats.aut.revisorer, CVR33241763 
32361943 Indehaver ejer Revisionsfirmet Henrik Christensen CVR18915693 
13851972 Indehaver ejer del af Revisor-Partner I/S CVR21094730 
30960181 Indehaver Lars Bæk ansat hos PWC. 
30711009 Indehaver ejer Baron Revision CVR18168243 
25133196 Indehaver ejer K/M Revision A/S, CVR10221471 
75756615 Indehaver medejer af Revisionsfirmaet Edelbo og Lund-Larsen CVR30892755 
32085938 Indehaver ejer Reviforce Danmark, CVR28512996 
18235307 Mail og web til Kappelskov Revision, CVR11790577 

 Overtagelse / fusion / spaltning 
14972609 Aktiviteter solgt 1. april 2010, til Actis CVR32671098  
24207501 Selskabet er opløst ved spaltning. Nu del af HLB DANMARK, Stats.Aut. CVR 24245306
69080111 Tidl. Leo Hansen Revision / del af BDO pr. 02.2010 
29925550 Selskabet er opløst efter fusion i flg. CVR. 
49631014 www.himmelev.dk henviser til HR Revision / nb uden aktivitet 
27104363 Overtaget af Kvist & Jensen december 2010 CVR76487316 
58423416 Blevet en del af Revisorgruppen pr. august 2010 
17796070 Fusion til Revisionsfirmaet Rasmussen & Svendsen. CVR 32676766 
24210901 Videreføres under Aaen & Co. Stats.aut. Revisorer P/S CVR33241763 

 Holding / investeringsselskaber 
44860910 Selskabet er opløst iflg. CVR registret./ Tidl. ejer af 33% af Revision København 
63440310 Tidligere Landbrugsrådgivning Syd + Den Grønne revisor 
13699836 Nu holdingselskab, tidligere ejer af Lou Revision 
16968730 Nu holdingselskab, indtil 2008; Revisionsfirmaet Keld Jul Vagner 
20751088 Branchekode:014920 Avl af pelsdyr / tidl. Revisionsfirmaet Asger Wiuff Andersen 
47344115 Branchekode: 011100 Dyrkning af korn m.v. tidl. beskæftigelse ukendt 
28110162 Holdingselskab, der ejer andel af selskab under likvidation 

 Inaktive / Tvangsopløst / branchekode ikke revision 
42658855 Inaktiv ifølge CVR-Registeret 
24977307 Inaktiv ifølge CVR-Registeret 
29808384 Selskaber er tvangsopløst / seneste regnskab 30.06.2009 
28263201 Branchekode 69100 Juridisk Rådgivning 
13112088 Branchekode 702200 Virksomhedsrådgivning 
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Tabel 4.3 fortsat: 
 
CVR Nr.  Information om virksomhed 
 Rest uden identificerbare årsager 
15778679 Aktieselskab, 3 ansatte, etableret 1992 
26891833 Personlig virksomhed, ingen ansatte, etableret 2002 
17832549 Personlig virksomhed, en ansat, etableret 1994 
14127194 Personlig virksomhed, ingen ansatte, etableret 1990 
10686504 Personlig virksomhed, en ansat, etableret 1980 
28169337 Personlig virksomhed, ingen ansatte, etableret 2004 
12438648 Personlig virksomhed, en ansat, etableret 1988 
28055064 Personlig virksomhed, ingen ansatte, etableret 2004 

F-Numre  
F3985 Uden CVR, omsætning under grænsen for momsregistrering 
F4162 Uden CVR, omsætning under grænsen for momsregistrering 
F3546 Uden CVR, omsætning under grænsen for momsregistrering 
 

Blandt virksomhederne er der 9 virksomheder, hvor samme ejer/ejerkreds også er 

indehaver af en anden godkendt revisionsvirksomhed, der fortsat er aktiv. Disse 

virksomheder må antages at have ladet sig afmelde som følge af at de egentlige 

revisionsaktiviteter er videreført under det andet CVR nr.  

Der er 9 virksomheder der kan identificeres som værende afmeldt efter at 

virksomheden enten er overtaget af en anden revisionsvirksomhed eller fusioneret 

med en anden. En enkelt af disse er opløst som følge af spaltning.  

 

Der er 7 selskaber der kan identificeres som holding- eller investerings-selskaber, 

hvor CVR nr. tydeligvis benyttes til andre formål end at drive revisionsvirksomhed.  

To virksomheder var registreret som inaktive ved afmeldingen og yderligere 2 

virksomheder havde branchekoder der indikerede at der ikke længere blev drevet 

revisionsvirksomhed under dette CVR nr. En enkelt virksomhed er blevet 

tvangsopløst.  

 

Dermed efterlades kun 8 CVR nr. (og de 3 F nr.) hvor der ikke umiddelbart kan 

identificeres en årsag til deres afmelding fra Revireg.  

 

Det kunne tyde på at der ikke, som hidtil antaget, er så stor en andel af de 

revisionsvirksomheder der lader sig afmelde der reelt stopper med at drive 
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revisionsvirksomhed. Derimod syntes hovedparten af afmeldingerne at skyldes mere 

almindelige forhold omkring den praktiske drift af revisionsvirksomheder. At 

revisionsvirksomheder sælges, fusioneres eller nedlægges når driften er flyttet eller 

solgt er ganske naturligt og har sikkert ingen relation til at virksomheden er blevet 

udtaget til kvalitetskontrol. Datamaterialet fra Revisortilsynet skal således ikke tolkes 

som at det angivne antal virksomheder der lader sig afmelde efter udtagelse til 

kvalitetskontrol, lader sig afmelde netop som følge af udtagelsen, men derimod at der 

for hovedparten blot er tale om et tilfældigt sammenfald imellem udtagelse til 

kvalitetskontrol og virksomhedens afmeldelse fra Revireg. 

Det fremgår af tabel 4.1 side 12, at den procentvise andel af revisionsvirksomheder 

der lader sig afmelde fra Revireg ikke har tydeligt trend i nogen retning. Hvis den 

procentvise andel havde været faldende siden opstarten af den lovpligtige 

kvalitetskontrol, kunne dette have indikeret at der måske de første par år havde været 

en overrepræsentation af virksomheder der lod sig afmelde som en direkte følge af 

udtagelsen. Men kunne nærmest sige at der skulle ryttes ud blandt de virksomheder, 

der ikke kunne passere en kvalitetskontrol. Da det ikke er muligt entydigt at konstatere 

en faldende trend, kunne dette indikere at andel af afmeldinger der skyldes andre ting 

end udtagelsen til kvalitetskontrol har været rimelig konstant over hele perioden. 

Trods datamaterialet kun dækker et enkelt år, mener jeg på baggrund af 

ovenstående, at kunne konkludere, at procentandelen af virksomheder der lader sig 

afmelde som en direkte følge af udtagelsen til kvalitetskontrol ikke udgør knap 25 % 

men er langt mindre end hidtil antaget. 

Det kan i denne sammenhæng måske diskuteres om ikke udtagelsen til 

kvalitetskontrol også kunne have indvirkning på lysten til f.eks. at fusionere eller 

sælge driften ud. Dette er sandsynligvis tilfældet for nogen, men anses ikke at havde 

væsentligt betydning for de konklusioner jeg drager, idet revisorerne jo uanset fusion 

eller lignende fortsat skal arbejde i godkendte revisionsvirksomheder og dermed 

fortsat arbejde under de krav der stilles til kvalitetsstyring og kontrol. 

 

De tilbageværende 8 virksomheder i tabel 4.3, valgte jeg at kontakte pr. brev. Brevet 

indeholdt en beskrivelse af baggrunden for min henvendelse og en anmodning om at 

kontakte mig såfremt de ønskede at hjælpe mig med oplysninger. Desværre lykkedes 

det kun at komme i kontakt med to respondenter. Resultatet af kommunikationen med 
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disse to respondenter findes som bilag 5 og 6. Ydermere kontaktede jeg en tidligere 

forretningsforbindelse. En registreret revisor der havde ladet sin virksomhed afmelde 

for flere år siden. Resume af interview med denne revisor findes som bilag 7. 

For alle tre respondenter var beskrivelse af årsager var ikke meget divergerende. For 

alle tres vedkommende blev den primære årsag beskrevet som den lovpligtige 

kvalitetskontrol og utilfredsheden med omfanget/udformningen af denne. De gav alle 

udtryk udtryk for, at kvalitetskontrollen;  

- var for omfattende i forhold til opgaverne 

- var for bureaukratisk og uden reelt indhold 

- ikke førte til højere kvalitet 

- indeholdt en uforholdsmæssig økonomisk byrde . 

For de to der havde ladet sig afmelde i 2010, gjorde det sig gældende at de tidligere 

havde gennemgået en eller flere kvalitetskontroller og blevet godkendt. De følte 

begge omkostningerne, dels til vedligeholdelse af kvalitetssikringsmanualen og dels 

den forbrugte tid på de enkelte opgaver, var så høje at de ikke længere ønskede at 

fortsætte under samme vilkår. De havde dog valgt to ganske forskellige løsninger på 

deres utilfredshed. En havde valgt at deponere sin registrering og tage ansættelse 

hos en tidligere samarbejdspartner der er godkendt. Den anden havde valgt at indgå i 

et samarbejde med to andre revisionsvirksomheder hvor de således i en fælles 

godkendt revisionsvirksomhed udførte erklæringsopgaver og dermed delte 

omkostningerne omkring anskaffelse og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet 

imellem dem. 

Den af respondenterne der havde ladet sig afmelde langt tidligere, havde aldrig 

gennemført en kvalitetskontrol og havde ladet sig afmelde inden første udtagelse. 

Han arbejde fortsat som ikke-godkendt revisor, men havde et samarbejde med en 

godkendt revisionsvirksomhed, som underleverandør på opgaver der kræver 

erklæringsafgivelse. 

Der tegner sig dermed et billede af at årsagen til disse tre har ladet sig afmelde fra 

Revireg alene var kvalitetskontrollen, men løsningerne var ganske individuelle. 
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4.5 Andre faktorer 

I forbindelse med mine forsøg på at finde revisorer der havde ladet sig afmelde fra 

Revireg fik jeg kontakt til sekretariatslederen for samarbejdsgruppen Dania, der selv 

er registreret revisor. Hun giver i sin e-mail udtryk for at der er et samspil imellem 

udtagelsen, kvalitetskontrollen og revisorernes alder16. Hun oplyser at stort set alle de 

medlemmer i Dania der er stoppet efter udtagelse til kvalitetskontrol, er stoppet som 

følge af høj alder. I en undersøgelse foretaget af Nordstat for rekrutteringsfirmaet 

Adecco i 2007 blev gennemsnitalderen for revisorer i enkeltmandsvirksomheder 

oplyst til 56 år og for virksomheder med 2-4 ansatte var gennemsnitsalderen 53 år.  

Det virker dermed overvejende sandsynligt at Dania har ret i deres antagelse om at 

alderen spiller en væsentlig rolle, når revisorerne skal vurdere deres fremtid efter 

udtagelse til kvalitetskontrol. 

Sekretariatslederen nævner også at flere revisorer opfatter hele det eksterne 

kontrolsystem som ærekrænkende. Tankegangen syntes at være, at det er 

krænkende at der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt deres arbejde udfører i 

henhold til kravene om god revisionsskik når de måske aldrig har haft problemer med 

kunder eller SKAT. Denne tankegang syntes at give mening, når det betænkes at 

deres kunder nok er så små, at uanset hvilke forseelser de eller revisoren måtte begå, 

vil de aldrig blive genstand for offentlighedens interesse og dermed aldrig være i 

stand til at påvirke revisorstandens offentlige anseelse negativt. Har disse revisorer så 

aldrig selv haft nogen der har anfægtet kvaliteten af deres arbejde, kan det være 

svært for dem at acceptere at de skal pålægges yderligere kontrol, fordi nogle af de 

største revisionskoncerner har overtrådt alle regler og dermed bragt revisorstanden i 

miskredit. 

4.6 Delkonklusion 

I ovenstående afsnit har jeg behandlet andelen af virksomheder, der lod sig afmelde 

fra Revireg i forbindelse med udtagelse til kvalitetskontrol og kunne indledningsvis 

konkludere at det drejede sig om omkring en fjerdel af de virksomheder der blev 

udtaget til kvalitetskontrol. Dette virkede umiddelbart voldsomt at hver 4 

revisionsvirksomhed valgte at ophøre efter udtagelse til kvalitetskontrol. På denne 

                                                 
16 E-mail fra sekretariatslederen Samarbejdsgruppen Dania, opgavens bilag 3. 
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baggrund valgte jeg at gennemgå hvordan den lovpligtige kvalitetskontrol var 

sammensat og hvilke krav der bliver stillet til revisionsvirksomhederne. Jeg fandt at 

den lovpligtige kvalitetskontrol meget vel kunne opfattes som en burde, specielt for de 

mindre revisionsvirksomheder der ikke naturligt havde et behov for sagsstyring og 

langt færre kunder at fordele de ekstra omkostninger på. Denne øgede byrde gav 

derfor en forventning om at den lovpligtige kvalitetskontrol var den primære årsag til at 

lade sig afmelde. Denne forventning blev bekræftet dels i form at interview med nogle 

der havde ladet sig afmelde, dels i form af udtalelser fra en samarbejdsorganisation 

på dennes medlemmers vegne. Flere bekræftede at kvalitetskontrollen ansås som en 

ekstra byrde specielt for de meget små revisionsvirksomheder.  Kvalitetskontrollen 

blev også beskrevet som værende uden reelt indhold og dermed uden indvirkning på 

kvaliteten af det udførte arbejde. Nogle udtrykte det som værende ærekrænkende og 

mistænkeliggørende at blive pålagt en ekstern kontrollen uden at havde givet egen 

anledning hertil. 

Den absolut største overraskelse ved gennemgangen af primærdata ligger i 

sammensætningen af de virksomheder der lader sig afmelde. Gennemgangen viser at 

det formodentlig er en ganske lille del af de virksomheder der lader sig afmelde, der 

reelt ophører med at drive revisionsvirksomhed. Langt hovedparten af afmeldingerne 

syntes at skyldes andre forhold, så som fusion, overtagelse eller driften føres videre af 

samme revisor under et andet CVR nr. Hvis denne fordeling også har været 

gældende for tidligere år, tegner dette jo et ganske anderledes billede af hvor mange 

der reelt stopper med at drive revisionsvirksomhed efter de udtages til lovpligtig 

kvalitetskontrol. 

Det er på baggrund af ovenstående min vurdering at en ophørsprocent omkring de 

25 % ikke er det reelle billede af virkeligheden. Andelen der vælger at stoppe ved 

udtagelse til kvalitetskontrol er langt lavere, men blandt de der vælger at stoppe er 

netop kvalitetskontrollen den væsentligste årsag. 
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Kapitel 5: Analyse af fremtidig beskæftigelse  
Når revisionsvirksomheden så har afmeldt sig fra Revireg, hvilke områder kan og vil 

den så beskæftige sig indenfor.  

 

Jeg vil efterfølgende søge at beskrive hvilke mekanikker der ud fra teorien regulerer 

behovet for revision og derefter beskrive hvilken regulering der både begrænser og 

hjælper ikke godkendte revisionsvirksomheders arbejdsområder. 

 

5.1 Behovet for revision 

Når revisionsvirksomheden har valgt at afmelde sig fra Revireg kan den ikke længere, 

i henhold til Revisorlovens § 1, stk.2. afgive erklæringer med sikkerhed. 

Revisionsvirksomheden har dermed afskåret sig selv fra at beskæftige sig med 

revisions og reviewopgaver. Men hvilke faktorer er bestemmende for om 

revisionsvirksomheden overhovedet oplever en efterspørgsel efter revision og review 

og i hvilken grad kan influerer disse på revisionsvirksomhedens mulige fremtidige 

beskæftigelse.  

 

5.1.1 Principal-agent teorien  

Den traditionelle approach til revisionens oprindelse beskrives oftest ved Principal-

Agent teorien. Den tager sit udspring i et behov for ansvarlighed mellem ejerne af 

virksomheden (Principalen) og ledelsen af virksomheden (Agenten). Dette behov for 

ansvarlighed opstår som en naturlig konsekvens af et eksisterende kapitalmarked. 

Det vil sige, at virksomhederne i nogen grad finansieres af ejerkapital frem for 

fremmedkapital (lånekapital). Disse ejere er ikke aktive deltagere i virksomheden og 

der eksisterer derfor en afstand mellem ejerne af virksomheden og ledelsen af 

virksomheden. Dertil kommer også et misforhold i informationsniveauet mellem 

ledelse og ejere, som følge af ejernes manglende aktive deltagelse. Der opstår som 

følge af dette et behov for at Principalen vil holde Agenten ansvarlig for dennes 

handlinger. Denne ansvarlighed afprøves gennem revision.  

Principal-Agent teorien vil således forklare at der eksisterer et behov for revision, men 

kun i tilfælde der er afstand imellem ejerkredsen og lederkredsen. Afstand imellem 
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ejerkreds of lederkreds finder vi oftest i børsnoterede virksomheder, men findes også i 

virksomheder hvori der indgår en udefrakommende ejerkreds f.eks. kapitalfonde og 

lignende.  

 

5.1.2 Interessenters behov for revision 

Principal-Agent teorien forklarer således på det teoretiske niveau behovet for revision. 

I praksis er der en lang række andre forhold og yderligere interessenter der påvirker 

behovet for revision.  

Långivere i form af f.eks. banker og leverandører er blandt de interessenter der er 

bestemmende for behovet for revision. Banker kræver i visse tilfælde et revideret 

årsregnskab som grundlagt for långivning. Dette kunne jo være en begrænsning i 

revisionsvirksomhedens muligheder for at servicere deres kunder, at de nu ikke 

længere kunne efterkomme långivernes anmodning om et revideret regnskab.  

Men der er en lang række af andre informationer långivere fokuserer på som 

beslutningsgrundlag end et revideret regnskab. I The Banker/IFAC SME Lender 

Survey report17 kommer et revideret regnskab først ind som hhv. 5. og 6. vigtigste 

informationskilde før og under finanskrisen. Cash-flow information, 

transaktionshistorik og sikkerhedsstillelse havde større fokus hos de deltagende 

långivere. I Danmark ser vi ofte långivere kræve personlige kautioner for erhvervslån 

for at udstrække deres sikkerhed ud over virksomhedens bidrag. E&S fandt også 

tilsvarende omkring bankernes brug af reviderede regnskaber. E&S skrev således i 

deres konklusion vedr. långivere ”Bankerne synes da heller ikke i deres 

kreditvurderinger at skelne mellem selskaber og personligt ejede virksomheder, idet 

kendskabet til kunden er langt den vigtigste faktor i kreditvurderingen.”18 

For leverandørerne, der jo ikke har adgang til yderligere sikkerhed eller forudgående 

transaktionshistorik, kunne man forvente at der ville være et ønske om at få valideret 

regnskabsinformationerne i form af revision. I henhold til E&Ss rapport vedr. lempelse 

af revisionspligten fremgår da også 47 % af de adspurgte virksomheder undertiden 

indhenter regnskabsoplysninger om deres samhandelspartnere. Hele 54 pct. erklærer 

sig ”helt enige” eller ”enige i”, at revision øger deres tillid til dem, de handler med. 

Alligevel konkluderer E&S at ” Efterspørgslen efter især de mindre B-selskabers 
                                                 
17 IFAC and The Banker Magazine (2009); SME Lender survey, table 7 + 9. 
18 Erhvervs og selskabsstyrelsen, Marts 2005, Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, S.65 
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regnskaber synes forholdsvis begrænset, og kun få selskaber forventer, at deres 

leverandører vil kræve et revideret regnskab, selvom revisionspligten gøres frivillig.”19  

Denne konklusion syntes ikke at være i overensstemmelse med det foreliggende 

datamateriale. En del af forklaringen på at flere leverandører ikke kræver reviderede 

regnskaber skal nærmere findes i, at de fleste leverandører befinder sig i en 

konkurrencemæssig situation hvor de ikke kan tillade sig at stille sådanne krav. Med 

udbredelsen af f.eks. leasing og lignende længerevarende kontrakter kunne man 

forestille sig at flere leverandører kunne stille krav til kvaliteten af regnskabsmaterialet 

som benyttes til kreditvurdering. 

Samlet set er der ikke noget der tyder på at disse interessenter fremover vil stå bag et 

stigende behov for revision. Bankerne baserer sig primært på andre oplysninger og 

kræver blot yderligere sikkerhedsstillelse hvis ikke låntager risikoprofil lever op til 

bankens krav. Konkurrencekræfterne holder som oftest leverandører fra at stille for 

højere krav til den regnskabsmæssige dokumentation. 

 

Dermed syntes der ikke indenfor de naturlige markedsmekanismer at være udsigt til 

at behovet for revision øges fremadrettet. De revisionsvirksomheder der således, ved 

deres afmelding fra Revireg, afskærer sig fra at tilbyde revision som ydelse vil ikke 

komme til at opleve, at deres kundesegment i højere grad har behov for at få deres 

regnskab revideret. 

 

Men behovet for revision er jo langt fra den eneste determinerende faktor for hvorvidt 

en virksomhed får revideret deres regnskab. De lovfæstede krav er i langt højere grad 

bestemmende.  

5.2 Kravet om revision  

Kravet som revision (eller revisionspligten) er lovfæstet i Årsregnskabsloven. I ÅRL § 

135 står at ”En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for 

regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et eventuelt 

koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer”. Dermed skulle man forvente at 

behovet for revision er en statisk enhed og at de der lader sig afmelde fra Revireg 

afskærer sig fra at tilbyde deres assistance til denne gruppe virksomheder.  

                                                 
19 Erhvervs og selskabsstyrelsen, Marts 2005, Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, S.64 
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Der er dog over flere omgange blevet lempet på revisionspligten i ÅRL § 135, først i 

2006 og senest i 2010.  

Klasse B virksomheder der opfylder en række krav fritages således fra 

revisionspligten. Efter den seneste ændring gælder at en virksomhed i 

regnskabsklasse B ”kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i 

to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af 

følgende størrelser, jf. dog stk. 2 og 3: 

1) En balancesum på 4 mio. kr., 

2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 

3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12”.20 

Denne mulighed for at blive fritaget fra revisionspligten, giver virksomhederne 

mulighed for at indsende årsrapporten uden at få den revideret og dermed uden at 

benytte en godkendt revisionsvirksomhed. Dermed åbnes der også for at 

virksomhederne kan benytte revisionsvirksomheder der har ladet sig afmelde fra 

Revireg. Der findes dog en række begrænsninger for hvad de ikke godkendte 

revisionsvirksomheder kan tilbyde af ydelser i forbindelse årsrapporterne, men dette 

vil blive behandlet senere. 

De ikke godkendte revisorers muligheder for at servicere klasse B virksomheder 

afhænger således i nogen grad af hvilken udvikling man forventer indenfor lempelse 

af revisionspligten.  

5.2.1 Udviklingen i revisionspligten 

EU’s regnskabsdirektiv har længe givet mulighed for at undtage små selskaber fra 

den lovpligtige revision. Denne mulighed havde Danmark (samt Sverige og Malta) i 

modsætning til langt de fleste andre EU lande ikke tidligere udnyttet. Først i 2006 

indføres en lempelse af revisionspligten i årsregnskabsloven. I første omgang er den 

nedre grænse for revisionspligt (kun for regnskabsklasse B); årlig omsætning under 3 

mio., balancesum under 1,5 mio. og mindre end 12 fuldtidsbeskæftigede 

medarbejdere. I 2010 blev disse grænser forhøjet til de nuværende 8 mio. i 

omsætning og 4 mio. i balancesum.  

                                                 
20 Årsregnskabsloven, nr. 395 af 25. maj 2009, som ændret ved lov nr. 720 af 25. juni 2010. 
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Tendens syntes i øjeblikket at pege i retning af en tilpasning til de grænser EU har 

fastsat i Regnskabsdirektivet. Grænserne heri er fastsat til en omsætning på ca. 72 

mio., en balancesum på 36 mio. og maks. 50 ansatte. 

For at opbygge en forventning til den fremtidige udvikling i grænserne for 

revisionspligten er der flere forhold der skal opvejes imod hinanden og flere 

interessegruppers argumentation der bør høres. 

Den nuværende borgerlige regering, der har indført begge lempelser i 

revisionspligten, har ved flere lejligheder benyttet de små virksomheders 

konkurrenceevne overfor udlandet i deres argumentation. Argumentet er dels at ca. 

90 % af de små virksomheder i resten af EU er fritaget for revision21 og kravet om 

revision af årsrapporterne påfører de danske virksomheder en meromkostning i 

forhold til deres europæiske konkurrenter og dermed skader deres konkurrenceevne. 

Den anden del af regeringens argumentation er et mere generelt ønske om ikke at 

pålægge virksomhederne flere administrative byrder end højst nødvendigt. 

Overfor regeringens argumentation står argumenter omkring øget risiko for 

kriminalitet, nye erhvervsskaldaler og andre følgevirkninger bl.a. for skattekontrollen 

og långiveres sikkerhed. Blandt andre har Professor i Erhvervsret ved Aalborg 

Universitet i flere omgange påpeget disse risici. Lars Bo Langsted påpeger allerede i 

en artikel fra 2004, at fjernelsen af revisionspligten kan føre til øget økonomisk 

kriminalitet. Langsted skriver ”Det er hævet over enhver tvivl, at en fjernelse af 

revisionspligten vil slække på mulighederne for både at opdage visse typer kriminalitet 

og slække på den præventive funktion, som en revisor har. Det er et seriøst problem, 

for dybest set kan erhvervsfolk med uhæderlige hensigter sidde med en lommeregner 

og udforme deres eget regnskab” 22. 

Et modargument til dette er at finde i E&Ss rapport om lempelsen af revisionspligten. 

Heri skriver E&S ”Det nævnes undertiden, at revisionspligten medvirker til at 

forebygge og afsløre økonomisk kriminalitet, også i små selskaber. Men 

tilsyneladende afslører revisor ikke økonomisk kriminalitet i noget videre omfang. Af 

det såkaldte Brydensholt-udvalgs undersøgelse fremgår, at revisor kun står for 2 pct. 

af de anmeldte besvigelser i danske selskaber. Specielt hvad angår besvigelser, der 

begås af ledelsen, forekommer revisors muligheder ringe”23. E&S påpeger desuden at 

                                                 
21 Erhvervs og selskabsstyrelsen, Marts 2005, Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, S.22 
22 Business.dk, 26. februar 2004, ”Fjernet revision åbner for svindel” 
23 Erhvervs og selskabsstyrelsen, Marts 2005, Raport om revisionspligten for B-virksomheder, S.7 
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de personer der ønsker at begå ulovligheder kan gøre dette gennem selskaber der 

har så kort en levetid, at de aldrig møder en revisor og først efter 2 år sendes til 

tvangsopløsning af E&S.  

Med hensyn til øvrige fejl har E&S både i rapporten fra marts 2005 og efterfølgende i 

deres notat om erfaringerne med lempelsen af revisionspligten fra 2009 fundet at der 

ikke er signifikant stor forskel på antallet af fejl på reviderede versus ureviderede 

regnskaber. Denne påstand angribes bl.a. af Lars Bo Langsted. Først i en artikel i 

Jyllandsposten i 200524 og senest i en artikel i Revision og Regnskabsvæsen i 2010 

påpeger Lars Bo Langsted at de fejl E&S har kigget efter udelukkende har været 

”forhold, som er konstaterbare ved en umiddelbar gennemgang af årsrapporten”, 

hvilket efter hans mening ikke er et korrekt grundlag at vurdere på. Lars Bo Langsted 

påpeger i den forbindelse at FSR har foretaget en undersøgelse blandt egne 

medlemmer og konstateret at ”at revisorerne i forbindelse med deres revision i 7 ud af 

10 tilfælde fandt fejl i regnskabsudkastene fra virksomhederne; fejl som de fik 

virksomhederne til at ændre.”25 

De foreninger der repræsenterer de godkendte revisorer, er som forventet skeptiske 

overfor denne lempelser i revisionspligten. FSR påpeger i deres høringssvar til 

lovforslaget, ganske som Lars Bo Langsted, at den baggrund E&S konkluderer på 

ikke er holdbar. FSR fremhæver også behovet for en særlig dansk 

erklæringsstandard, som de mener, bør sættes i stedet for revisionspligten for 

virksomheder ender den fritagne grænse26. Disse interesseorganisationernes skepsis 

skal selvfølgelig ses i lyset af, at lempelsen af revisionspligten kunne føre til reduceret 

omsætning for deres medlemmer. At FSR vælger at promovere en ny særlig dansk 

erklæringsstandard kunne tyde på at også FSR erkender at grænsen for revisionspligt 

stiler imod grænsen fastsat af EU og en særlig dansk erklæringsstandard kunne 

sættes ind i stedet for revisionspligt uden at komme i modstrid med fællesskabsretten.  

FRR påpeger i forbindelse med deres foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg 11. 

maj 2010, at ”revision er ikke en byrde” hvorfor ”hovedparten af de virksomheder, som 

kan fravælge revision, gør det derfor ikke”.27 Rigtigheden i at revision ikke er en byrde 

og det er derfor revisionen ikke fravælges kan man med rette stille spørgsmålstegn 

                                                 
24 Jyllandsposten, 07. marts 2005, Lars Bo Langsted ”Ensidig og tendentiøs rapport om revisionspligt”. 
25 R&R Online, RR.2010.05.0010. Lars Bo Langsted, ”At slå 2 fluer med et smæk – et godt alternativ til 
revision”, s.1. 
26 FSR Høringssvar til Lovforslag L190, 7. April 2010 
27 FRR, Handout til Folketingets Erhvervsudvalg 11.05.2010 
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ved. Andre årsager som manglende viden om muligheden, långiveres krav eller andre 

eksterne påvirkninger kunne forventes at spille en rolle. Som eksempel kan nævnes 

at Regin Petersen og Allan Madsen i deres kandidatafhandling finder at hele 28 % af 

de berørte virksomheder, var uvidende om deres mulighed for at fravælge revisionen 

og 29 % fastholdt revisionen som følge af frygt for øget kontrol fra SKAT28. E&S finder 

for indkomståret 2007 at 22,8 % af de virksomheder de havde muligheden for at 

fravælge revision har fravalgt denne29. 

I hvilken retning grænsen for revisionspligt bevæger sig er svært at spå om. På den 

ene side står EU med en magtfuld position og et stærkt ønske om yderligere 

harmonisering af virksomhedernes forhold på tværs af landegrænser, samt den 

nuværende regerings ønske om at reducere de administrative byrder for erhvervslivet. 

På den anden side står folkekravet om at undgå flere erhvervsskandaler, to magtfulde 

interesseorganisationer der repræsentere revisorstanden og endelig kunne et skifte i 

det politiske klima efter næste folketingsvalg, betyde et skifte i den politiske fokus hen 

imod en nøjere kontrol med erhvervslivet. 

For de revisionsvirksomheder der lader sig afmelde Revireg betyder den ringe andel 

af virksomheder der vælger at fravælge revisionen, at uanset hvilken retning 

revisionspligten bevæger sig, er påvirkningen på deres beskæftigelsesmuligheder, 

indtil videre, begrænset. 

At så få virksomheder vælger at fravælge kunne også tyde på, at 

revisionsvirksomhederne beskæftiger sig med andre ting hos deres kunder end blot 

revision og kunderne derfor bibeholder revisionen for at bevare forbindelsen til revisor. 

Dette harmonerer godt med at kun 30 % af de danske revisionsvirksomheders 

omsætning stammer fra revision og de resterende 70 % stammer fra hhv. bogføring 

og regnskab (52 %), skatterådgivning (7 %) og øvrige serviceydelser (12 %)30. Dette 

kan dog ikke umiddelbart tolkes som om at en revisionsvirksomhed kun afskærer sig 

fra 30 % af markedet ved at lade sig afmelde fra Revireg, eftersom disse øvrige 

arbejdsområder jo typisk hænger sammen med revisionsopgaven. 

 

                                                 
28 Regin Petersen og Allan Madsen, CBS 2007, Fastholdes eller fravælges revisionen?, Kandidatafhandling, S. 
113, 101 
29 EogS, 2009, Notat ”Evaluering af erfaring med lempet revisionspligt, s. 2. 
30 Danmarks Statisstik, 8. oktober 2009, ”Produktsstatistik for revisions- og bogføringsvirksomhed 2008”. 
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5.3 Regulering af ikke godkendte revisorer arbejdsområde. 

Efter have behandlet udviklingen i behovet for, og kravet om revision og dermed den 

del af revisionsvirksomhedernes arbejdsområde som man afskærer sig fra, ved at 

lade sin virksomhed afmelde Revireg, skal fokus nu rettes imod hvilke begrænsninger 

og regulering der eksisterer for arbejdsområdet udenfor erklæringer med sikkerhed. 

 

5.3.1 Regulering 

Årsregnskabslovens § 135 kræver at virksomheder i regnskabsklasse B, C, D lader 

deres årsrapport revidere af en eller flere revisorer, dog fritager 2. pkt. virksomheder i 

regnskabsklasse B der har en omsætning under 8 mio., en balancesum under 4 mio. 

og mindre en 12 fuldtidsansatte i to på hinanden følgende regnskabsår, som 

beskrevet ovenfor.  

Hvad en revisor er, fastlægges i Revisorlovens § 1, stk. 4 hvori det fastlægges at en 

revisor er en godkendt revisor i henhold til § 3 (her ses bort fra § 10 og 11 vedr. 

udenlandsk uddannede og lejlighedsvis afgivelse af erklæringer). Revisorlovens § 3 

opremser reglerne for godkendelse til enten statsautoriseret revisor eller registreret 

revisor. I § 16 stk. 2 fastlægges at kun godkendte revisionsvirksomheder (efter § 13) 

kan udfører opgaver efter lovens § 1, stk. 2, altså afgive erklæringer med sikkerhed. 

Man kan således konkludere at såfremt et revisionsvirksomhed lader sig afmelde fra 

Revireg vil denne være afskåret fra at afgive erklæringer med sikkerhed.  

Men man kan ikke slutte modsætningsvis at revisionsvirksomheder der har lade sig 

afmelde fra Revireg, kan afgive erklæringer ”uden” sikkerhed. Dette område gribes 

nemlig af lovens § 1, stk. 3. hvoraf det fremgår at paragrafferne om professionel 

kompetence og fornøden omhu, rapportering af økonomisk kriminalitet, revisors 

tavshedspligt, behandling i Revisornævnet og strafferammen, også gælder ved 

afgivelse af andre erklæringer, der kræves af lovgivningen eller ikke udelukkende er til 

hvervgivers eget brug. 

En virksomheds der har ladet sig afmelde fra Revireg syntes således ikke afskåret fra 

at afgive andre erklæringer. Men hvad er en anden erklæring ? 
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5.3.2 Erklæringer 

Der opstår sjældent megen tvivl om hvad der er en erklæring med sikkerhed, hvad 

enten det drejer sig om en erklæring med høj sikkerhed som afslutningen på en 

revision eller en erklæring med begrænset sikkerhed afgivet efter et review. Disse to 

former for erklæringer er omfattet af erklæringsbekendtgørelsen og derfor nøje 

beskrevet i erklæringsvejledningen. Disse typer erklæringer afgives jf. ovenstående 

udelukkende af godkendte revisionsvirksomheder og som oftest meget grundigt 

bearbejdet af de to revisorforeninger på deres medlemmers vegne. 

Dette efterlader spørgsmålet, hvad er andre erklæringer og hvilke erklæringer falder 

indenfor hhv. udenfor revisorloven ? 

Det vil være gavnligt først at fastslå hvad definitionen på en erklæring er. En erklæring 

er ikke defineret i revisorloven eller dennes forarbejder, hvorfor man som udfyldende 

fortolkningsbidrag må anvende den fagspecifikke forståelse af en erklæring. I 

begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed defineres en erklæring som 

”en opgave, hvor revisor udtrykker en konklusion, der er udformet for at øge graden af 

tillid, som tiltænkte brugere ud over de ansvarlige for emnet kan have til vurderingen 

eller målingen af et erklæringsemne efter kriterier”.31 En erklæring rummer dermed i 

henhold til begrebsrammens punkt 20;  

a) et treparts forhold, omfattende revisor, en ansvarlig part og tiltænkte brugere  

b) et passende erklæringsemne 

c) egnede kriterier 

d) tilstrækkeligt og egnet bevis 

e) en skriftlig erklæring i den udformning, der passer til henholdsvis en opgave 

med høj grad af sikkerhed og en opgave med begrænset sikkerhed.  

Dermed griber en erklæring, ud over kun erklæringer med sikkerhed og omfatter f.eks. 

også assistance med regnskabsopstilling efter RS 4410, hvori det fremgår af punkt 

18, at assistanceopgave skal forsynes med en erklæring med et nærmere specificeret 

indhold. Dermed gribes denne type opgave af dele af Revisorloven, til trods for de 

som udgangspunkt ikke falder indenfor lovens anvendelsesområde.  

Dette betyder dog ikke, at ikke-godkendte revisionsvirksomheder ikke kan afgive 

denne type erklæringer, eftersom de kun rammes af paragrafferne om professionel 

                                                 
31 Begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed, FSRs Revisionstekniske udvalg, Januar 2005, punkt 7. 
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kompetence, fornøden omhu og uafhængighed, rapportering af økonomisk 

kriminalitet, revisors tavshedspligt. behandling i Revisornævnet og strafferammen.  

 

Men betyder det at alle kan afgive denne type erklæringer ? Umiddelbart rammes 

denne type opgaver og erklæringer, ikke af paragrafferne i revisorloven der kræver at 

revisionsvirksomheden er godkendt (efter § 13) og revisoren er godkendt (efter § 3) 

og de paragraffer i loven der er gældende, kunne i praksis godt opfyldes af en person 

med den rette faglige kompetence, uden at være godkendt revisor. Dette kunne være 

en åbning for de revisionsvirksomheder der har ladet sig afmelde Revireg og som 

måske har deponeret deres godkendelser, for at undgå at skulle opfylde 

efteruddannelseskravene. Men hvad der ikke umiddelbart gribes af revisorloven i 

disse situationer, gribes af Årsregnskabslovens § 135a. 

5.3.3 Årsregnskabslovens § 135a 

Det fremgår nemlig af Årsregnskabslovens § 135a, stk. 1, 2. punkt. 

Årsregnskabslovens § 135a starter med at fastslå at kun statsautoriserede eller 

registrerede revisorer kan revidere årsregnskaber der er omfattet af revisionspligten i 

§ 135, hvilket jo glimrende harmonerer med revisorlovens rammer for erklæringer 

med sikkerhed.  Men herefter fortsætter § 135a i 2.pkt med ”Bestemmelsen i 1. pkt. 

finder tilsvarende anvendelse, hvis en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt 

efter § 135, stk. 1, 2. pkt., vælger at lade sit årsregnskab revidere eller vælger at lade 

en revisor udføre andet arbejde, som medfører afgivelse af en erklæring til 

årsrapporten”. Hermed syntes årsregnskabsloven at række længere i sin 

begrænsning af ikke-godkendte revisorers mulige arbejdsområder end revisorloven. 

Vi havde overfor konstateret at f.eks. assistanceopgave efter RS4410 krævede en 

erklæring på opgaven og en sådan erklæring kun blev ”ramt” af ganske få paragraffer 

i Revisorloven, hvilket teoretisk set muliggjorde at en ikke godkendt revisor kunne 

afgive denne. Men med Årsregnskabslovens § 135a er denne mulighed fjernet. 

Årsregnskabslovens § 135a blev tilføjet sammen med lempelse af revisionspligten i 

2006. Formålet med at tilføje denne paragraf, var ifølge et svar fra 

erhvervsministeren, at sikre at også revisionspåtegninger der afgives i forbindelse 

med frivillig revision, kunne nyde samme tillid som revisionspåtegning afgivet efter 

lovpligtig revision. At reguleringen i § 135a rækker ud over frivillig revision er 

tilsyneladende ganske tilsigtet fra ministerens side. I et svar, givet som kommentar til 
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en henvendelse fra Foreningen Danske Revisorer, svarer ministeren vedr. kravet til at 

revisorer der afgive erklæring på en årsrapport skal være enten statsautoriserede eller 

registrerede revisorer. ”Dette gælder således også frivillige erklæringer om assistance 

med opstilling af årsrapporten for virksomheder, som er undtaget for revisionspligt”. 

Dette kunne virke som lidt af et paradoks eftersom virksomheder der har fravalgt 

revision gerne selv må udarbejde et årsregnskab og påføre dette deres egen 

erklæring om, at regnskabet er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven, men 

såfremt virksomheden har modtaget assistance f.eks. efter RS 4410 fra en ikke-

godkendt revisor, må vedkommende ikke erklære sig om dennes medvirken.  

Dermed syntes Revisorloven og Årsregnskabsloven i samspil, at have lukket komplet 

af for ikke-godkendte revisorers muligheder for at yde assistance til enhver 

virksomhed, der indgiver en årsrapport uanset om revision er fravalgt eller ej.  Dette 

forhold er forelagt ministeren i et spørgsmål til ministeren, hvortil der svares at der 

ikke er noget der forhindrer virksomheden selv i at erklære, at de har modtaget 

assistance og endog navngiver den der har ydet assistancen. Blot det er 

virksomheden selv der erklærer dette og ikke den der har ydet assistancen og 

erklæringen ikke ”må være egnet til at vildlede selskabets interessenter, herunder 

kreditorer”.32 

Foreningen Danske Revisorer foreslår i deres kommentarer til lovforslaget at ikke-

godkendte revisorer tillades at afgive en assistance erklæring efter RS4410, der jo 

tydeligvis udtrykker en meget ringe grad af sikkerhed (om nogen). RS4410 punkt 18g 

kræver at, det af erklæringen direkte fremgår, at der hverken er udført revision eller 

review og at der ikke udtrykkes nogen grad af sikkerhed om omlysningerne. Desuden 

skal regnskabet enten på forsiden eller på hver enkelt side være påført f.eks. 

”Urevideret” eller ”Opstillet uden revision”.  Det er derfor svært at forestille sig nogen 

skulle kunne forveksle en sådan påtegning på en årsrapport med en egentligt 

revisions eller reviewpåtegning og dermed syntes ministerens bekymring på dette 

område ubegrundet. 

 

Når det dermed er udelukket for ikke-godkendte revisorer på nogen måde at erklære 

sig om sit arbejde på en årsrapport, kunne man fristes til at stille sig selv spørgsmålet 

om det er muligt at påføre et årsregnskab en eller anden form for tekst, der udtrykker 

                                                 
32 Erhvervsministeren, Erhvervsudvalget, L50 – Svar på Spørgsmål 1, 24.november 2005, s.2. 
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hvilken form for assistance der har været ydet samt hvem der har ydet denne 

assistance, uden denne tekst bliver til en erklæring og dermed ikke tillades. Dette 

syntes næppe at være tilfældet i henhold til et svar fra Erhvervs og selskabsstyrelsen 

jeg har modtaget angående styrelsens politianmeldelse af ikke-godkendte revisorer 

for overtrædelse af Årsregnskabslovens § 135a.33 Heraf fremgår det, at såfremt 

”erklæringerne” var egnet til at vildlede virksomhedens interessenter, herunder 

virksomhedens kreditorer, ansås dette af styrelsen som en overtrædelse af 

Årsregnskabslovens § 135a og kan derfor politianmeldes. 

 

5.4 Delkonklusion 

Jeg fandt ovenstående at der ikke syntes at være grundlag for at tro, at det 

markedsdeterminerede behov for revisionsydelser ville øges i nær fremtid. Det er klart 

at hver gang verden oplever endnu en erhvervsskandalen vil fokus på revision øges 

og der vil måske kortvarigt opstå en modreaktion, hvor virksomhederne ønsker at 

lægge klar synlig afstand til de aktører der ikke efterlever gældende krav. Modsat 

rettet vil revisionens manglende evne til at opdage eller forhindre endnu en skandale, 

måske føre til et tab af troværdighed der kan medføre at flere fravælger revisionen. 

Når det kommer til kravet til revision kunne man også her konkludere at der var 

modsatrettede kræfter. På den ene side Danmarks enegang og særstatus med 

hensyn til at bevare revisionspligten for virksomheder under EU grænserne. På den 

anden side interesseorganisationerne og andre der kæmper for bibeholdelsen af 

revisionspligten for de små virksomheder. Det er min vurdering, at ganske sikkert vil 

ske en vis tilpasning til EU grænserne. Alene den konkurrencemæssige skævvridning 

der ligger for de, for Danmark vigtige men også sårbare, små og mellemstore 

virksomheder, gør at revisionspligten må forventes at rykke i retning af EU 

grænserne. Den stadig større frihed til at etablere sig hvor som helst indenfor 

fællesskabet vil også kræve en større grad af harmonisering, hvis Danmark vil undgå 

at alle de små og mellemstore virksomheder flytter deres adresser ud til andre EU 

lande. 

Med hensyn til den lovmæssige regulering af de ikke godkendte 

revisionsvirksomheders arbejdsområde, fandt jeg at der ikke var mange muligheder 

                                                 
33 Bilag 2, e-mail fra Erhvervs og selskabsstyrelsen, Christine Søjbjerg, dateret 29. november 2010.  
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for assisterer virksomheder med udarbejdelsen af regnskabsmateriale og samtidig 

erklære sig hermed overfor tredjemand. Til trods for at revisorloven i dag kun gælder i 

sin helhed for erklæringer med sikkerhed, er det alligevel ikke muligt for ikke 

godkendte revisorer at afgive f.eks. assistanceerklæringer efter RS4410. Dette 

blokeres af § 135a i Årsregnskabsloven. Overtrædelser heraf medfører 

politianmeldelse. Tilbage står således kun den mulighed som Erhvervsministeren 

giver i et svar til Folketinget, nemlig at det bliver virksomheden selv der i årsrapporten 

erklærer, at den har fået assistance med udarbejdelsen af den ikke godkendte revisor. 

Der er således samlet set en lang række begrænsninger på i hvor høj grad ikke-

godkendte revisorer kan bistå virksomheder, uanset at disse ikke er omfattet af 

revisionspligten og endnu større begrænsninger på hvordan og hvad de kan erklære 

om det udførte arbejde overfor tredjemand. Dermed må man samlet set kunne 

konkludere at der er ringe udsigt til at de ikke-godkendte revisorer skulle få flere 

kunder og mere arbejde, såfremt yderligere lempelser af revisionspligten blev en 

realitet. 
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Kapitel 6 Hovedkonklusion 
Der er ingen tvivl om, at indførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol har betydet en 

lang række ændringer, specielt for de mindre revisionsvirksomheder. Udgangspunktet 

for denne hovedopgave var da også en undren over, at det årlige talmateriale fra 

Revisortilsynet viste, at næsten hver 4 revisionsvirksomhed valgte at lade sig afmelde 

fra Revireg når de blev udtaget til kvalitetskontrol. Denne undren affødte 

spørgsmålene i problemformulering. 

Min gennemgang af de virksomheder, der ifølge Revisortilsynet havde ladet sig 

afmelde i 2010, viste andet billede end hvad jeg umiddelbart havde forventet. 

Påvirkningen af den lovpligtige kvalitetskontrol på revisionsvirksomhederne er nemlig 

ikke nær så stor som forventet. Det er naturligvis ikke forkert, at næsten hver 4 

revisionsvirksomhed lader sig afmelde, men det står klart at langt hovedparten af 

afmeldingerne i 2010 ikke skyldes udtagelsen til kvalitetskontrol. Langt de fleste af 

årets afmeldinger ville formodentlig have været foretaget uanset om virksomheden var 

blevet udtaget eller ej. Dels fordi de skyldes strukturelle årsager som fusion, opkøb og 

lign. Dels fordi at en branche med en så høj gennemsnitsalder, må forvente en del 

revisionsvirksomheder stopper som følge af almindelig alderspensionering. Hvorvidt 

den lovpligtige kvalitetskontrol har medvirket til et øget antal fusion, opkøb eller 

pensioneringer er ikke muligt at påvise med denne opgave, men der er dog fundet 

indikationer på, at dette kunne være tilfældet.  

For de virksomheder det lykkedes mig at få kontakt til, syntes der at være en klar 

fornemmelse af, at kvalitetskontrollen var den primære faktor bag deres afmelding. 

Der var enighed om, at kvalitetskontrollen i den nuværende udformning var meget 

uhensigtsmæssig for de mindre revisionsvirksomheder. Både som en følge af 

omfanget og omkostningerne forbundet hermed, men også fordi flere ikke mente, at 

den havde nogen indflydelse på kvaliteten af deres arbejde. Det står også klart, at 

indførselsen af kvalitetskontrol har påvirket store og små revisionsvirksomheder 

meget forskelligt, primært som følge af, at de små virksomheder ikke naturligt har haft 

et behov, for stram styring af arbejdsprocesserne. 

For de revisionsvirksomheder, der enten som følge af den lovpligtige kvalitetskontrol 

eller andre årsager, har ladet sig afmelde fra Revireg står det klart at de har et meget 

begrænset område at arbejde på, når det kommer til regnskabsudarbejdelse. Jeg 
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fandt at Revisorloven forhindrede ikke-godkendte revisionsvirksomheder at afgive 

erklæringer med sikkerhed og således afskærer dem fra at servicere virksomheder 

der er omfattet af revisionspligten. Selvom virksomheden har fravalgt revisionen på 

deres årsrapport, er det ikke muligt for ikke-godkendte revisorer at afgive nogen form 

for erklæring på årsrapporten. Denne falder nemlig under Årsregnskabsloven § 135a 

der forhinderer andre end godkendte revisorer at afgive erklæringer og lignende på 

årsrapporter. Altså et meget begrænset arbejdsområde, som jeg ikke fandt udsigt til 

ville blive større, uanset at det må forventes at der kommer yderligerere lempelser af 

revisionspligten. 
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Kapitel 7 Perspektivering 
Ser man på den fremtidige udvikling, er der nok ikke megen tvivl om, at lovpligtigt 

ekstern kvalitetskontrol fortsat vil være at finde på alle erklæringsopgaver med 

sikkerhed. Der er i alt fald ingen tegn på at nogen ønsker at ”lette byrden” for de 

mindre virksomheder ved at fjerne dette tiltag. Derimod syntes trenden at gå imod 

lempelse af revisionspligten, op imod grænserne fastsat af EU. Hæves grænserne for 

lovpligtig revision til EU grænserne vil kunne ca. 5% af de danske virksomheder være 

underlagt lovkrav om revision.34 Dermed ville der åbnes for, at en stor gruppe af 

virksomheder fravælger revisionen og enten slet ikke modtager assistance fra en 

revisor, lader revisor udføre regnskabsopstilling uden en påtegning eller lader revisor 

påtegne regnskabet med en erklæring uden sikkerhed. Dette scanarie kunne bringe 

flere potentielle kunder til de ikke-godkendte revisorer. Man kunne forstille sig at flere 

godkendte revisorer lod sig afmelde fra Revireg og dermed undgik den lovpligtige 

kvalitetskontrol, men fortsat beholdt deres registrering/statsautorisation (og 

efterlevede efteruddannelseskravene) og så blot afgav assistanceerklæringer efter 

RS4410. De ville dermed kunne tilbyde et produkt, der var frigjort af omkostningerne 

ved den lovpligtige kvalitetskontrol, men fortsat var afgivet efter et sæt fælles 

retningslinjer i RS4410 og samtidig ville den fortsatte registrering/statsautorisation 

kommunikere til deres kunder, at deres vidensniveau blev holdt opdateret ved 

efteruddannelse. 

En anden udvikling, der i den seneste tid, har vist sig som en mulighed, er udviklingen 

af en særlig dansk erklæringsstandard. En udvidet gennemgang hedder et forslag til 

en ny erklæringsstandard udviklet af FSR. En udvidet gennemgang er baseret på et 

review, men tillagt yderligere revisionshandlinger og erklæringen afgives positivt i 

stedet for review’ets negative erklæring. Denne ny erklæringsstandard promoveres 

kraftigt af både FSR og FRR som en erstatning for den lovpligtige revision. En udvidet 

gennemgang har også vundet tilhængere blandt fagkundskaben, hvor bl.a. Professor 

Lars Bo Langsted har udtrykt sig meget positivt overfor at erstatte revisionspligten 

med denne nye erklæring35. Også blandt de mulige ”købere” af denne 

                                                 
34 FSR, ”Fakta om grænserne for revisionspligt og administrative lettelser”, marts 2010 
35 R&R Online, ”At slå to fluer med et smæk – et godt alternativ til revision”, Lars Bo Langsted, 
RR.2010.05.0010 
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erklæringsydelse syntes der at være støtte. En chefkonsulent fra Dansk Erhverv 

udtrykker sig positivt i en artikel omkring revisionspligt og administrative ydelser36. 

Umiddelbart syntes det at være en naturlig reaktion af egeninteresse, fra de to 

interesseorganisationer, at foreslå en ny lovpligtig erklæringsstandard, der kan kan 

træde i stedet for revision. Særligt set i lyset af, at kun 5% af danske virksomheder 

kræves revideret hvis grænserne hæves til EU niveauet. Men det er værd at 

bemærke, at både Lars Bo Langsted og Dansk Erhverv fremhæver en række andre 

fordele ved at indsætte den udvidede gennemgang, fremfor blot at ophæve 

revisionspligten. Særligt på samfundsrelevante områder som f.eks. skatteprovenue og 

kriminalitetsbekæmpelse, syntes de at fremføre stærke og troværdige argumenter. 

Denne nye erklæringsstandard vil formodentlig indgå i overvejelserne for den 

arbejdsgruppe regeringen nedsatte ved seneste lempelse, der skal se på en 

erklæringsstandard der kan sættes i stedet for revision, for virksomheder i mellem den 

nuværende grænse og EU grænsen. 

Et scenarie hvor en udvidet gennemgang sættes i stedet for revisionspligt vil for de 

ikke godkendte revisionsvirksomheder, betyde at kundegrundlaget reduceres 

væsentligt i forhold til EU grænserne, men næppe i forhold til i dag.. 

 

                                                 
36 R&R Online, ” Revisionspligt og administrative byrder”, Ullan Brandt, Dansk Erhverv, RR.2010.05.0010. 
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Bilag 1: CVR nummer liste fra Revisortilsynet 
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Bilag 2: E-mail fra Erhvervs og selskabsstyrelsen, Christine Søjbjerg 

dateret 29. november 2010.  
 
Kære Morten Bothmann 
 
Styrelsen har modtaget din mail af 16. november 2010.  
 
Det er et krav efter revisorloven, at revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed 
afgives gennem en godkendt revisionsvirksomhed. dvs. en revisionsvirksomhed, der er 
registreret i Revireg. Det forhold, at en revisionsvirksomhed framelder sig i Revireg, indebærer 
derfor, at der ikke længere kan afgives sådanne erklæringer. At revisionsvirksomheden 
afmelder sig i Revireg betyder imidlertid ikke, at godkendte revisorer, der er ansat i/tilknyttet 
virksomheden, samtidig mister deres godkendelse som statsautoriseret revisor eller registreret 
revisor.  
 
Godkendte revisorer, der er ansat i en revisionsvirksomhed, der ikke er godkendt, kan fortsat 
afgive erklæringer uden sikkerhed. Dvs. de kan f.eks. afgive erklæringer om assistance med 
regnskabsopstilling eller erklæring om udførelse af aftale arbejdshandlinger på årsrapporter, 
der skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven.  
 
Godkendte revisorer, der uden at være tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, afgiver 
revisionspåtegninger eller andre erklæringer med sikkerhed indbringes for Revisornævnet. 
 
Styrelsen lagde den 19. maj 2010 en nyhed på hjemmesiden www.eogs.dk om, at styrelsen 
havde anmeldt en række personer, der havde afgivet erklæringer om et selskabs årsrapport, 
uden at have den fornødne godkendelse til at afgive sådanne erklæringer. Det præcise antal 
anmeldelser kan jeg desværre ikke komme nærmere ind på.  
 
Der var i alle tilfælde tale om erklæringer afgivet af ikke-godkendte revisorer (dvs. personer, 
der ikke på tidspunktet for erklæringsafgivelsen var godkendt som enten statsautorisret revisor 
eller registreret revisor) i årsrapporter aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. 
Erklæringerne var herudover alle underskrevet af den ikke-godkendte revisor. Personen 
erklærede ligeledes i alle tilfælde, at årsrapporten var aflagt i overensstemmelse med 
lovgivningen og/eller, at årsrapporten gav et retvisende billede. Erklæringerne var således 
egnet til at vildlede virksomhedens interessenter, herunder virksomheden kreditorer. 
Erklæringerne var derfor i strid med årsregnskabslovens § 135 a. 
 
Erklæringerne er ikke udarbejdet af en godkendt revisor og er derfor ikke omfattet af 
revisorloven. Da erklæringsbekendtgørelsen er udstedt i henhold til revisorloven, finder 
erklæringsbekendtgørelsen ikke anvendelse i disse situationer. Ingen af erklæringerne er derfor 
omfattet af erklæringsbekendtgørelsen.  
 
Da erklæringerne ikke er omfattet af erklæringsbekendtgørelsen indeholder erklæringerne ikke 
nødvendigvis en beskrivelse af det udførte arbejde. Det er således ikke nødvendigvis i 
erklæringen præciseret, hvorvidt der er udført revision, review eller assistance med 
regnskabsopstilling. 
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Der er alene tale om en overtrædelse af årsregnskabslovens § 135 a, hvor sondringen mellem 
erklæringer med høj- og begrænset grad af sikkerhed ikke er relevant.  
 
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående. 
  
  
Med venlig hilsen 
 
Christine Søjbjerg 
Fuldmægtig 
 
ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Erhvervscenteret 
 
Kampmannsgade 1 
1780 København V 
Telefon: 3330 7700 
Direkte: 3330 7431 
E-mail: CHS@eogs.dk 
www.eogs.dk 
 
ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 
 
Bemærk! Erhvervs- og Selskabsstyrelsen holder lukket i forbindelse med jul og nytår. Alle styrelsens online-systemer vil være åbne i 

perioden. Læs mere på vores hjemmeside  Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt  
 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Morten Bothmann [mailto:morten@bothmann.dk]  
Sendt: 16. november 2010 11:17 
Til: Christine Søjbjerg (EOGS) 
Emne: Vedr: Nyhed 19.05.2010; Politianmeldelse af Ikke-godkendte revisorer 

Kære Christine: 
  
Jeg studerer til Registreret Revisor på CBS og er nu igang med at skrive på min hovedopgave. 
  
Min hovedopgave er centreret omkring de ca. 23% der ved udtagelsen til kvalitetskontrol lader  
sig afmelde hos ReviReg. 
Jeg ønsker med min opgave at belyse hvilke årsager de har til at lade sig afmelde samt hvilke  
opgavetyper de herefter beskæftiger sig med. 
  
I forbindelse med en gennemgang af hvilke opgavetyper disse Ikke-godkendte revisorer kan  
beskæftige sig med skal jeg spørge om det er muligt for EogS, at uddybe hvilken type 
overtrædelser der er anmeldt til SØK samt hvor mange sager der er anmeldt ? 
 
Er der tale om en bestemt type overtrædelse ? F.eks. kunne det primært være egentlige 
revisorerklæringer, der er underskrevet af Ikke-godkendte revisorer eller alternativt erklærings- 
lignende forhold ? 
  
Jeg skal ydermere spørge om EogS kan uddybe formuleringen i Nyheden af 19.05.2010 
hvoraf det fremgår "Styrelsen skal i den sammenhæng gøre opmærksom på, at hvis en 
årsrapport 
indeholder en erklæring om revision, review, assistance med regnskabsopstilling eller 
lignende, så  
skal denne være afgivet af en godkendt revisor (statsautoriseret eller registreret revisor),  
jf. årsregnskabslovens § 135a, stk. 1." 
  
Hvad mener EogS med formuleringen "assistance med regnskabsopstilling eller lignende" ? 
Typisk opfattes kun revision og review som erklæringer med sikkerhed og dermed omfattet  
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af hele Revisorloven. Andre erklæringer som f.eks. assistance med regnskabsopstilling  
udtrykker meget tydeligt ingen grad af sikkerhed og omfattes ikke af Erklæringsbekendt- 
gørelsen.  
Skal EogS's formulering forstås således at ÅRL §135a, stk.1. er gældende for alle  
typer erklæringer, uanset disse ligger udenfor Erklæringsbekendtgørelsen ? 
  
Såfremt der svares bekræftende på ovenstående, er det således korrekt forstået, at en  
Ikke-godkendt revisor, der i en årsrapport indsendt til EogS, har påført en erklæring om  
assistance med regnskabsopstilling (se vedhæftede eksempel), overtræder ÅRL § 135a, stk.1. ? 
  
Jeg ser frem til at høre dig ! 
  
Venlig Hilsen 
  
Morten Bothmann 
Tlf.: 41576760  
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Bilag 3: E-mail fra Samarbejdsgruppen Dania 

Sekretariatsleder Anne-Lise Hansen, 5. december 2010. 
 
Hej Morten Bothmann 
 
Jeg leder sekretariatet i Dania og kan måske hjælpe dig, da jeg kender alle de revisorer, 
der er ophørt – måske med begrundelsen – udtrækning til kvalitetskontrol. 
 
Jeg vil lige forelægge spørgsmålet for vores bestyrelse, vi skal have møde på torsdag. 
 
Men det munder nok ud i, at vi ikke udleverer disse navne, men det kan måske i stedet 
for vendes til, at vi/jeg beder den enkelte om at henvende sig til dig, hvis de ønsker det. 
 
Revisorerne har IKKE været glade for denne udvikling med kontrol. Pludselig skulle man 
bede sine 20-30 år gamle kunder om at skrive under på aftaler, og også identificere sig 
med pas/kørekort…. for bare at nævne noget! 
 
Revisorer der i op til 40 år aldrig havde haft en skade, eller problemer med 
skattevæsenet. Det er virkeligt gået deres ære for nær, at der blev stillet spørgsmål om 
arbejdet var korrekt – udført. 
 
Alle – måske på nær 1-2 stykker er holdt op p.gr.af alder. Nu kunne det være nok! 
Revisorerne er ganske rigtig blevet udtrukket pr. 1. marts, men er først ophørt som 
selvstændige omkring 1. juli. 
Det skyldes selvfølgelig, at man gerne har villet færdiggøre det igangværende 
regnskabsår for kunden, samt bringe denne videre til den nye revisor i god ro og orden. 
Det er også i første halvår af året, de største honorarindtægter ligger. 
 
Så velkommen til efterløn eller folkepension. 
 
Mange af disse revisorer har gennemgået første kontrol – for selvfølgelig var deres 
arbejde i orden, og ingen skulle efterfølgende sige de holdt op, fordi de ikke kunne bestå 
en kontrol. Man er vel ærekær ☺ 
 
Så det er alt i alt ærgerligt, at så mange er holdt op, de kunne have passet en lille flok 
kunder mange år endnu til alles tilfredshed. 
 
Personligt (jeg er også registreret revisor) har jeg efter 2 kontroller med blank erklæring 
valgt at beholde min registrering (mit svendebrev – som jeg er stolt af) men afgiver 
herefter tro- og loveerklæring om, at jeg ikke afgiver erklæringer med sikkerhed. 
Alt i alt har jeg sagt farvel til alle mine kunder og beskæftiger mig nu med andre ting, så 
længe jeg gider.(64 år) 
 
Det er synd og skam, at man har jaget en stor del af revisorerne på pension. I sin tid 
forsøgte man, at få politikerne til at fritage/dispensere for de små enmandsvirksomheder, 
men nej vi skulle have den helt store tur ligesom de statsautoriserede. 
Jeg ved ikke om du har tal på, hvor mange reg. revisorer der var inden kontrollen 
startede, og hvad der er nu, men ellers har jeg da nogle tal liggende. 
 
Nu må vi så se hvem de små erhvervsdrivende vil gå til …… og hvem SKAT vil have som 
det offentliges tillidsrepræsentant. Vi gider ikke …. 
 
Med venlig hilsen 
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Anne-Lise Hansen 
registreret revisor 
 
----- Original Message -----  
From: Morten Bothmann  
To: sekretariat@samdan.dk  
Sent: Friday, December 03, 2010 12:37 PM 
Subject: Revisorer der lader sig afmelde fra Revireg i forbindelse med udtagelse til kvalitetskontrol 
 
Kære Samarbejdsgruppen Dania: 
  
I forbindelse med udarbejdelse af min hovedopgave til uddannelsen som Registreret Revisor 
står jeg overfor, at skulle indsamle information omkring årsager til framelding fra Revireg i 
forbindelse med udtagelse til den lovpligtige kvalitetskontrol. 
  
Min hovedopgave er centreret omkring forholdene for de ca. 23% der ved udtagelsen til  
kvalitetskontrol lader sig afmelde hos Revireg. 
Jeg ønsker med min opgave at belyse hvilke årsager de har til at lade sig afmelde, 
hvilke opgavetyper de herefter beskæftiger sig med samt hvordan deres muligheder  
evt. begrænses af lovgivningen. 
  
Jeg skal derfor spørge Samarbejdsgruppen Dania om i har kendskab til nogle af jeres  
(tidligere) medlemmer, der har ladet sig afmelde fra ReviReg og jeg evt. må kontakte  
angående et interview eller anden kontaktform. 
  
Jeg ser frem til at høre fra Dem. 
  
Venlig Hilsen 
  
Morten Bothmann 
Tlf.: 41576760 
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Bilag 4: Model for brev  

vedr. ønske om kommunikation om årsager til afmelding 
 

MM REGNSKAB V/ METTE MATTSSON 
Kildemarksvej 16 
4200 Slagelse   
 
Årsager til afmelding fra ReviReg 
 
Mit navn er Morten Bothmann og jeg studerer i øjeblikket til Registreret Revisor på 
CBS. 
 
Jeg skriver som afslutning på studiet en hovedopgave, der handler om 
arbejdsvilkårerne for de ca. 23% af de godkendte revisionsvirksomheder der hvert år 
frivilligt lader sig afmelde fra Revireg i forbindelse med udtagelse til lovpligtigt 
kvalitetskontrol. 
 
 
På baggrund af oplysninger af Revisortilsynet kan jeg se, at Deres virksomhed har 
ladet sig afmelde fra ReviReg i år. 
 
Såfremt det er korrekt at De har ladet Deres virksomhed afmelde fra ReviReg, ville jeg 
sætte stor pris på hvis De kunne berette lidt nærmere omkring årsagerne til Deres 
afmelding og hvilke beskæftigelsesområder De fremover vil dyrke. 
 
Såfremt De ønsker at hjælpe mig med disse informationer, må jeg bede dem kontakte 
mig enten pr. e-mail : mobo08ab@student.cbs.dk  eller telefon: 41 57 67 60,  
hvorefter vi kan aftale nærmere omkring tidspunkt og om De ønsker at svare pr. e-
mail eller telefon. 
 
Jeg håber på at høre fra Dem. 
 
 
Venlig Hilsen 
 
 
Morten Bothmann 
    Maribovej 2, 2.tv. 
    2500 Valby 
    Tlf.: 41576760 
    E-mail: mobo08ab@student.cbs.dk 
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Bilag 5: Resumé af interview med Mette Mattson 

tidl. MM Regnskab. 4200 Slagelse CVR 17832549  
pr. telefon 22. december 2010 kl. 13:55. 
 
Morten Bothmann: Som du kan se af min henvendelse pr. brev, står du på 
revisortilsynets liste over afmeldte virksomheder i 2010. Kan du fortælle mig lidt om 
hvorfor din virksomhed er blevet afmeldt og hvad du så beskræftiger dig med nu? 
 
Mette Mattson:  
Jeg har taget ansættelse hos en tidligere samarbejdspartner og taget mine kunder 
med.  
Min nye arbejdsgiver en godkendt revisionsvirksomhed.  
Min arbejdstid er 30 timer.  
Min virksomhed var kun mig og en enkelt ansat. 
 
Jeg syntes ikke jeg kunne fortsætte længere alene. Den tid jeg bruger på 
kvalitetskontrollen kan jeg ikke viderefakturere til mine kunder og de omkostninger der 
er ved et købt system syntes jeg ikke selv jeg havde råd til længere. Det har mindst 
kostet kr. 40-50.000 i anskaffelse og tidsforbrug. Og for hvad ? Mine regnskaber har 
nøjagtig samme kvalitet som før kvalitetskontrollen. Og der er ingen réel fordel for mig 
og mine kunder. Det er bare en bunke unødig bureaukrati. Det virker som om de 
bevidst prøver at få lukket de små revisionsvirksomheder. 
Jeg har skam været igennem kvalitetskontrol 2 gange. Første gang helt uden 
anmærkninger. Anden gang med en lille påtale. 
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Bilag 6: Resumé af interview med Evan Klarholt 

Revisionsfirmaet Evan Klarholt, 2765 Smørum, CVR 10686504,  
pr. telefon, tirsdag 18.01.2010 kl. 11:00. 
 
Morten Bothmann: Som du kan se af min henvendelse pr. brev, står du på 
revisortilsynets liste over afmeldte virksomheder i 2010. Kan du fortælle mig lidt om 
hvorfor din virksomhed er blevet afmeldt og hvad du så beskræftiger dig med nu? 
 
Evan Klarholt: 
Mit firma er blevet afregistreret fordi vi er i gang med en sammenlægning af 3 
revisorer. Jeg havde gennemgået en kvalitetskontrol for ca. 2 år siden og her havde 
kontrollanten sagt, at min kvalitetsstyring trængte til at blive opdateret. Jeg havde ikke 
længere mod på selv at opdatere mit nuværende, set i lyset af de enorme bøder der 
er blevet uddelt hvis systemet ikke er i orden. Og det blev for dyrt for mig alene. Så 
jeg aftalte med to kolleger at gå sammen i et selskab hvor vi har erklæringsopgaver 
og der altså også et kvalitetsstyringssystem. Og så kører vi alle de andre kunder 
bogføring, assistance mv i vores egne firmaer. Vi har valgt Dania / Focus IT som 
system i vores fælles selskab. 
Generelt syntes jeg kvalitetskontrol er en god ting, men omfang og udformning skal i 
højere grad kunne tilpasses kundetypen ellers blive det for tungt og mere til besvær 
end til gavn. Det der er i dag er tydeligvis ikke lavet til revision af mine små kunder. 
Faktisk burde det være en faglig vurdering fra revisorens side i hvor høj grad 
kvalitetssikringsstyring der skal være på en opgave. Ganske som når vi vurderer risiko 
på en revisionsopgave og så planlægger vores arbejde til at passe til de ting vi har 
vurderet. 
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Bilag 7: Resumé af interview med Revisor Uffe Simonsen 

2300 København S, CVR 56270051,  
møde, Krondalvej 9A, 2610 Rødovre, 24. januar 2011, kl. 11:00. 
 
Morten Bothmann: 
Jeg ved at du for flere år siden afmeldte din virksomhed og deponerede din 
registrering. 
Kan du fortælle mig lidt om hvorfor du gjorde det og hvad du beskræftiger dig med i 
dag. 
 
Uffe Simonsen: 
Grunden til jeg lod mig afmelde var ganske simpelr at jeg ikke orkede at skulle 
igennem en kvalitetskontrol. Jeg har arbejdet som revisor i mange år og havde aldrig 
haft problemer hverken med SKAT, banker eller kunder. Mine kunder var næste alle 
små og det var kun nogle få stykker der krævede en underskrift på regnskabet. Da jeg 
så samtidig var alvorlig syg følte jeg ikke at jeg kunne klare omstillingen til de nye 
krav. Jeg valgte at i stedet at indgå et samarbejde med en tidligere kollega, hvor jeg 
så fungerer som underleverandør på de kunder det kræver en underskrift på 
regnskabet.  
Jeg laver fortsat det samme i dag og jeg har ikke mistet nogle kunder, i hvertfald ikke 
som følge af afmeldingen. Og jeg kan arbejde stort set som jeg altid har gjort, med 
undtagelse af revisionskunderne, hvor jeg skal samarbejde med ham der underskriver 
og følge hans kvalitetsstyringssystem. 
 
 
 


