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Executive summary 
This paper concerns an extended review, which is a new standard of declaration regarding an 

audit’s report on the annual accounts. The standard is applicable for companies in accounting class 

B, which can be agreed-on at the annual general meeting held after the 1. of January 2013. 

 

The new standard of declaration is intended to give administrative relief, by giving all of the 

companies in accounting class B the option to opt out of an audit and the 37 international standards, 

which are underlying. The government intends to increase the competitive performance of the 

companies within Denmark, on this basis they have reported, that extended review can relief a 

company by as much as 25 %. 

 

Since the standard of declaration is not yet widespread in practice, the purpose of this paper is to 

illustrate the attitude that the users of financial statements have towards the new standard of 

declaration extended review. Relevant attitudes from users of the financial statement are included in 

the paper, but the primary focus will be the auditors, as they are the lead-user in regards to whether 

or not the new standard of declaration will be applied. 

 

The theoretical part of this paper, describes the need for an auditor in the society, plus the gap 

between understanding and expectation that can arise between auditor and the user of the financial 

statement. Furthermore the theoretical part will describe the reason for the new standard of 

declaration for an auditor’s function within the Danish legislation, hereunder the auditor’s statement 

on annual accounts. 

 

The purpose of the analytical part of this paper is to clarify the attitude towards the new standard of 

declaration, hereunder the potential gaps in expectation that may arise. This is done by providing 

state-authorized public accountants with questionnaires regarding the new declaration, and 

interviewing users of financial statements. From this a conclusion will be made, whether or not the 

new standard will be a success, and thereby be put into practice.  
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1. Indledende afsnit 
 

1.1 Indledning 
Siden 2001 har regeringen arbejdet på at lempe de administrative byrder for virksomhederne i 

Danmark. Regeringens klare mål dengang var, at Danmark skulle være det mest 

konkurrencedygtige samfund i 2015. Planen var, at virksomhedernes administrative omkostninger 

skulle være lavere end i andre lande, så Danmarks konkurrenceevne kunne forbedres. Beregninger 

fra 2001 viste, at hvis man kunne lempe de administrative byrder med 1 mia. DKK, så ville det 

skabe en værditilvækst på 1,4 mia. DKK.1 

 

Regnskabsklasse B virksomheder har i tre omgange fået administrative lempelser i form af 

reduktion af revisionspligten. De første 2 lempelser i henholdsvis 2006 og 2010 byggede på 

talmæssige afgræsninger, for hvornår virksomheder havde mulighed for at fravælge revision.2 

 

Vores ønske i nærværende afhandling er at have fokus på den seneste vedtaget administrative 

lempelse, som påvirker regnskabsklasse B virksomheder. FSR var i denne forbindelse ikke 

interesseret i en yderligere lempelse af beløbsgrænser, hvorfor de kom med et forslag om en helt ny 

erklæringsstandard kaldet udvidet gennemgang3. Formålet med udvidet gennemgang er, at den 

resterende del af virksomheder i regnskabsklasse B også skal have mulighed for at opnå 

administrative lempelser.  

 

Den daværende Erhvervs- og vækstminister Anette Vilhelmsen har offentligt kommet med 

udmeldinger om, at virksomhederne kan opnå en besparelse på op til 25 % på deres revisorregning 

ved overgang fra revision til udvidet gennemgang4. Dette udsagn har skabt en større diskussion i 

revisionsbranchen, da de i forvejen er presset på revisorhonorarerne. Det er velkendt, at 

                                                           
1 Økonomi og Erhvervsministeriet, Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 2006/2007 
2 http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision 
3 Interview med Niklas Tullberg Hoff fra FSR, se bilag 4 
4 Artikel Børsen, 5. juli 2013, ”Ny revisionsmodel er den rette løsning” 

http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision 
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revisionsbranchen er presset, og i 2013 har der været massefyringer hos både Ernst & Young5 og 

Deloitte6. På baggrund heraf vil nærværende afhandling have fokus på regnskabsbrugernes 

forventninger til størrelsen af de administrative lempelser, da uenighed om dette vil skabe 

forventningskløft i samfundet.   

 

Virksomheder i regnskabsklasse B har fra den 1. januar 2013 mulighed for at beslutte på den 

ordinære generalforsamling, at deres virksomhed skal være underlagt udvidet gennemgang for det 

kommende regnskabsår.7 Der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke analyseres på effekten af den 

nye standard, da der kun vil være offentliggjort et begrænset antal regnskaber med den nye 

erklæring. Afhandlingen vil derfor have fokus på relevante regnskabsbrugeres holdninger til 

standarden, herunder især revisorernes, for at se om erklæringen vil blive en succes. Afhandlingen 

har primær fokus på revisor, da vi anser dem for ”lead-user”8 i forhold til at påvirke 

virksomhederne til at anvende standarden. 

 

Øvrige regnskabsbrugeres forståelse og holdninger til standarden udvidet gennemgang kan i den 

grad også medføre forventningskløft i samfundet. Afhandlingen vil ligeledes omhandle deres 

holdninger, da de også har indflydelse på om standarden vil blive anvendt i praksis. Afhandlingen 

forsøger dermed at belyse helhedsbilledet af regnskabsbrugernes forventninger til den nye 

erklæringsstandard udvidet gennemgang.  

 

Udover administrative lempelser vil afhandlingen have fokus på den nye erklæringsstandards 

påvirkning på pengeinstitutters kreditvurdering. Har pengeinstitutterne begrænset viden om 

standarden, og tilskriver de en anden sikkerhed end kunderne forventer, så vil dette ligeledes skabe 

forventningskløft. 

 
                                                           
5 Artikel fra Børsen d. 19. juni 2013 ”Ernst & Young i stor fyringsrunde i Danmark” 
6 Artikel fra Børsen d. 23. april 2013 ”Massefyringer hos Deloitte” 
7 ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, Revisorhåndbogen s. 
125, pkt. 5. 
8 Lead-user = på forkant med et emne, har særlig viden omkring emnet og kan bidrage med denne viden til andre 
brugere. 
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Erklæringsstandarden udvidet gennemgang blev udformet på baggrund af, at give administrative 

lempelser til virksomheder i regnskabsklasse B. Men hvis konsekvensen heraf vil være, at den vil 

medføre betydelige forventningskløft, hvad er samfundet så bedst stillet med. Dette vil vi i 

nærværende afhandling forsøge at belyse. 

 

1.2 Problemformulering 
Presset fra EU har medført, at man fra politisk side har ønsket et alternativ til revisionspligten for 

regnskabsklasse B. Resultatet heraf blev en ny dansk erklæringsstandard udvidet gennemgang, som 

fra politisk side forventes at give administrative lempelser på op til 25 % i forhold til revision. 

 

Revisorernes holdning til den nye standard er afgørende for om standarden får den ønskede effekt. 

Først og fremmest, så er det revisor der skal informere kunden om den nye standard, herunder 

fordele og ulemper, og i sidste ende er det også revisor som sender regningen. Det er dermed 

revisor som har den bedste kompetence til at vurdere, hvor meget den reelle procent besparelse vil 

være for den enkelte kunde. 

 

Revisorernes holdninger er derfor afgørende for om erklæringsstandarden udvidet gennemgang får 

den ønskede effekt, og det leder os frem til at få følgende hovedspørgsmål besvaret i nærværende 

afhandling: 

Hvorfor er der kommet en ny erklæringsstandard udvidet gennemgang, vil det blive den 

nye fortrukne standard for virksomheder i regnskabsklasse B, og vil den kunne opfylde 

det politiske ønske om administrative lempelser for samfundet? 

 

Til besvarelse af vores hovedspørgsmål, har vi har valgt at opdele afhandlingen i følgende tre 

grupperinger:  

 Teoretisk del  

 Analytisk del  

 Afsluttende del.  
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I de enkelte dele har vi opstillet en række separate underspørgsmål, som samlet vil understøtte 

besvarelsen af vores hovedspørgsmål. Grupperingerne, herunder underspørgsmålene er som følger: 

 

Teoretisk del 

Afhandlingens teoretiske del har til formål, at opstille de teoretiske rammer for afhandlingens 

problemstilling. Dette vil ske ved besvarelse af følgende underspørgsmål: 

 Hvorfor er der ifølge teorien et behov for uafhængig revisors erklæringer? 

 Hvorfor er den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang kommet? 

 Hvilke erklæringsstandarder er der, og hvilke grader af sikkerhed er der på de forskellige 

erklæringsstandarder? 

 

Analytisk del 

Analysens overordnede formål er at indsamle og analysere data, der er centrale for besvarelsen af 

afhandlingens hovedspørgsmål. Dette vil ske ved besvarelse af følgende underspørgsmål: 

 Vil den nye standard udvidet gennemgang skabe forventningskløft i samfundet? 

 Hvordan forventes omverdenen, herunder revisorer, at håndtere den nye standard udvidet 

gennemgang?  

 Er revisorerne enige i, at valg af udvidet gennemgang kontra revision vil medfører op til 25 

% i administrative lempelser?  

 

Afsluttende del 

Afhandlingens afsluttende del vil indeholde konklusion på afhandlingens hovedspørgsmål på 

baggrund af delkonklusionerne i den teoretiske og analytiske del. I den naturlige forlængelse heraf 

vil den afsluttede del indeholde et perspektiverende afsnit, som skal søge at belyse følgende 

spørgsmål: 
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 Hvad bliver den langsigtede konsekvens af den nye erklæringsstandard udvidet 

gennemgang, og hvor bevæger Danmark sig hen i relation til revisionspligten? 

 

1.3 Afgrænsning 
Regnskabsklasse B 

Erklæringsstandarden udvidet gennemgang henvender sig til virksomheder i regnskabsklasse B, 

hvorfor vores afhandling udelukkende afgrænses til at omhandle virksomheder i denne 

regnskabsklasse. 

 

Øvrige regnskabsbrugere 

Nærværende afhandling har fokus på revisorernes holdning til erklæringsstandarden udvidet 

gennemgang. Vi er opmærksomme på, at bankerne også har stor indflydelse på fravalg af 

revisionspligt, hvorfor sekundært data omkring pengeinstitutters holdninger vil blive inddraget i 

opgaven.  Vi afgrænser os til udelukkende at anvende spørgeskemaundersøgelse fra Epinion i 

samarbejde med FSR foretaget i 2010. Øvrige regnskabsbrugere er inddraget via interviews. Der 

afgrænses for andre regnskabsbrugere, som ikke er benævnt i opgaven.   

 

Øvrige erklæringsopgaver 

Afhandlingen fokuserer kun på revisors erklæringer på årsregnskaber. Revisors erklæringer på 

øvrige opgaver afgrænses der for. 

 

Øvrige standarder 

I teori afsnittet har vi medtaget love og standarder som har relevans for afhandlingen. Der afgrænses 

for øvrige love og standarder. 
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EU  

Tiltag fra EU-Kommissionen har medvirket til, at Danmark samt øvrige lande i EU har forholdt sig 

til revisionspligten for mindre virksomheder. I nærværende afhandling har vi udelukkende 

beskæftiget os med revisionspligten i Danmark.  

 

Regnskabslæser 

Nærværende afhandling henvender sig til læsere på cand.merc.aud niveau og/eller revisor med flere 

års erfaring, hvorfor vi afgrænser os fra øvrige læseres forståelse af teoretiske begreber og 

principper, som fremgår af afhandlingen. 

 

Dataindsamling 

I nærværende afhandling er dataindsamlingen afsluttet d. 5. november 2013, hvorfor materiale 

offentliggjort efter denne dato ikke vil fremgå af afhandlingen. 

 

1.4 Metodevalg 
Formålet med nærværende afsnit er, at give læser en forståelse af de metoder og overvejelser, som 

er gjort i processen frem mod at besvare spørgsmålene i vores problemformulering. 

 

1.4.1 Vidensproduktion 

Besvarelse af afhandlingens problemstilling vil ske gennem en empirisk metodetilgang. Egne 

udarbejdede undersøgelser vil danne grundlag for de primære data, og de allerede foreliggende 

undersøgelser vil danne grundlag for de sekundære data.  

 

I forbindelse med afhandlingens analyse, er der både anvendt induktiv og deduktiv metodetilgang. 

Den induktive metode er anvendt, da vi bruger output fra enkelte adspurgte statsautoriseret revisorer 

i en spørgeskemaundersøgelse til at generalisere en konklusion på området. Den deduktive 
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metodetilgang er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelsen samt 

spørgsmål til interview, ved at tage udgangspunkt i allerede eksisterende teori til at undersøge de 

konkrete empiriske forhold. 

 

1.4.2 Metodevalg ved dataindsamling 

Primære data 

Da udvidet gennemgang er en ny erklæringsstandard, foreligger der på nuværende tidspunkt ingen 

offentliggjorte data, som danner grundlag for brugen og indvirkningen af standarden. Derfor var vi 

klar over, at vores empiriske data skulle indhentes gennem interviews og spørgeskemaer.  

 

I begyndelse af skrivefasen foretog vi indledende interviews med henblik på, at indhente mere 

viden samt mærke pulsen omkring den nye standard. Outputtet heraf ledte os frem til, at vi skulle 

have fokus på revisorernes holdninger til standarden. I vores værke som revisorer i dagligdagen 

blev vi bekendt med, at der var meget delte holdninger til den nye standard, hvorfor personlig 

interviews af revisorer kunne give et misvisende udfald af den generelle holdning i branchen. Vi 

anvendte derfor også spørgeskemaanalyse som primære data. 

 

Sekundære data 

Til brug for afhandlingen har vi benyttet os af sekundære data i form af artikler, bøger, rapporter, 

gældende lovgivning indenfor revision samt foreliggende udarbejdede undersøgelser. Endvidere er 

der søgt inspiration i tidligere udarbejdede kandidatafhandlinger på cand.merc.aud. studiet, som 

omhandler nærværende problemstilling.  

 

Vi har foretaget informationssøgning via søgedatabaser på CBS og internettet, hjemmesider for 

relevante myndigheder, organisationer og revisionsvirksomheder. Derudover har vi anvendt 

biblioteket på CBS til lån af bøger samt diktafon. 
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Relevante artikler for afhandlingen er primært søgt igennem tidsskrifterne fra ”Revision & 

Regnskabsvæsen” og ”INSPI” samt løbende aktuelle artikler fra Børsen, FSR m.fl.  

 

Kildekritik 

De personlige interviews med FSR og Erhvervsstyrelsen er foretaget i afhandlingens startfase, 

hvorfor vi er opmærksomme på, at spørgsmålene kunne have været stillet anderledes ved en senere 

gennemførelse af interview. I forhold til nærværende afhandling er vi tilfredse med vores output af 

de foretagne interviews. 

 

Der er foretaget interview af en person fra FSR, Erhvervsstyrelsen, Dansk Industri og Den Danske 

Finansanalytikerforening. Det er vores klare holdning, at respondenternes svar kommer på vegne af 

organisationerne. Vi er dog opmærksomme på, at der kan forekomme en vis grad af personlige 

holdninger i respondenternes svar.  

 

I forbindelse med interview hos Den Danske Finansanalytikerforening er vi klar over, at 

respondenten ikke havde det store indblik i revisors erklæringer og dermed den nye standard. Vi 

mener alligevel, at interviewet er relevant for nærværende afhandling, da respondenten kunne give 

os et godt indblik i kreditinstitutternes arbejde i forbindelse med kreditvurdering. 

 

Vi er opmærksomme på, at respondenterne i vores spørgeskemaundersøgelse kan have meget 

markante holdninger til udvidet gennemgang. Dette kan skyldes en grundlæggende holdning hos 

revisionshuset eller type af kunder, som den enkelte revisor varetager. En revisor, som udelukkende 

har med produktionsvirksomheder at gøre, kan have en anden holdning til standarden end en revisor 

som har servicevirksomheder. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen er begrænset til udelukkende at henvende sig til statsautoriserede 

revisorer. Vi er klar over, at vi kunne have fået en større population, såfremt vi havde inkluderet alle 
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revisorer uanset erfaring. Afgrænsningen til statsautorisret revisorer er foretaget for at sikre, at alle 

respondenter burde være velinformeret om standarden og dermed i stand til at give et kvalificeret 

svar på undersøgelsen.   

 

Vi har i nærværende afhandling valgt, at anvende sekundære data i form af 

spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af Epinion i samarbejde med FSR. Vi er opmærksomme på, at 

undersøgelsen er fra 2010, og bankerne dermed kan have fået ny viden, der ville medfører et andet 

output. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen senere undersøgelser, og vi har tilmed fået 

bekræftet fra FSR, at der først vil blive foretaget en ny undersøgelse efter et par års praktiske 

erfaringer med standarden. FSR er samtidig af den overbevisning, at en analyse foretaget i dag ville 

give samme udfald som i 2010. Det er vores overbevisning, at foreliggende materiale fra Epinion 

danner det bedste grundlag for pengeinstitutternes holdning til standarden, hvorfor en analyse af 

pengeinstitutter ikke indgår i vores primære data. 

 

Vi har i vores teoretiske del forsøgt at finde originale samt anerkendte teoretikere for at sikre 

validiteten i vores afhandling. Vi er opmærksomme på, at litteraturen er af ældre dato, men ved 

søgning på CBS biblioteket fandt vi ud af, at de stadig er de mest anerkendte teoretikere indenfor 

området.  

 

Samtlige kildehenvisninger til dokumenter og artikler fra Erhvervsstyrelsen og FSR vurderes i 

orden. Der kan være underliggende henvisninger i artiklerne, som der derfor ikke er taget stilling til 

omkring kildetroværdighed. 

 

1.4.3 Metodiske overvejelser 

På tidspunkt for nærværende afhandling er der ikke kendskab til anvendelsen af den nye erklæring 

udvidet gennemgang i praksis. Siden vedtagelsen af den nye standard i 2012 er der skrevet en del 

artikler, som forklarer anvendelsen samt holdninger til standarden fra flere brancheorganisationer. 
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Det stod os derfor klart i starten af skriveprocessen, at afhandlingen skulle indeholde kvalitative 

data i form af interviews af flere relevante regnskabsbrugere. Det var forventningen, at vi ville 

interviewe følgende: 

- FSR (Foreningen af statsautoriserede revisorer) 

- Erhvervsstyrelsen 

- Dansk Industri 

- Revisorer 

- Pengeinstituttet 

- Den Danske Finansanalytikerforening 

 

Indledningsvis valgte vi at interviewe FSR og Erhvervsstyrelsen, da vi mente at det var dem, som 

kunne bibringe os mest faglig viden om standarden.  FSR og Erhvervsstyrelsen blev stillet de 

samme spørgsmål med henblik på at kunne sammenligne svarene samt med henblik på at finde 

mulige problemstillinger. Efterfølgende har vi foretaget interview med Dansk Industri og Den 

Danske Finansanalytikerforening for at få helhedsbilledet af regnskabsbrugernes holdninger til den 

nye erklæringsstandard. 

 

Efter de indledende interviews blev vi opmærksomme på, at succeskriteriet for udvidet gennemgang 

i første omgang ligger hos revisorerne. På baggrund af dette, besluttede vi os for at ændre vores 

empiriske del af afhandlingen, således at vores primære data også består af kvantitative data i form 

af spørgeskemaundersøgelsen. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen henvender sig kun til statsautoriserede revisorer, da vi mener at det er 

dem, som på nuværende tidspunkt burde have sat sig ind i standarden. Til indsamling af e-

mailadresser til brug for spørgeskemaundersøgelsen forespurgte vi FSR om adgang til deres 

kontaktoplysninger til statsautoriseret revisorer. FSR måtte desværre ikke oplyse personbeskyttede 

data, og vi har derfor indhentet mailadresser på anden vis.  
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Vi har i alt fundet 656 e-mailadresser på statsautoriserede revisorer. I indsamlingen brugte vi 

søgefunktion på FSR’s hjemmeside samt Linkedin. På Linkedin brugte vi søgekriteriet 

”statsautoriseret revisor” under jobtitel, samt kriteriet ”nuværende jobtitel”. På Linkedin var der en 

del som ikke havde oplyst deres mail, hvorfor vi herefter har fundet den via revisionshusets 

hjemmeside. På FSR’s hjemmeside er der en ”find revisor” funktion. Denne funktion viste samtlige 

medlemmer på et danmarkskort. Vores indgangsvinkel var at finde statsautoriseret revisorer, som vi 

endnu ikke allerede havde fundet via Linkedin. Mailadresserne er også her fundet via 

revisionshusenes hjemmesider. Samtlige mailadresser er oplistet i et Excel ark for at sikre, at der 

ikke er gengangere. I søgeprocessen blev vi bekendt med, at nogle af de større revisionshuse ikke 

oplyste medarbejdernes kontaktoplysninger, hvorfor der ikke er respondenter fra to store 

revisionsfirmaer. 

 

Nedenfor er illustreret tidsperioden for besvarelser af spørgeskemaet. Spørgeskemaet blev sendt ud 

d. 14. oktober 2013, og der blev sendt 1. rykker d. 22. oktober 2013. 2. rykker blev sendt ud d. 28. 

oktober 2013, og vi lukkede for svar d. 5. november 2013. Efter 2. rykker havde vi en svarprocent 

på 28 %, og deraf 26 % som har fuldført hele spørgeskemaet, hvilket vi er yderst tilfredse med.     
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I spørgeskemaundersøgelsen er det kun en lille del af den samlede population af statsautoriseret 

revisorer, som har svaret. Vi vurderer, at der er tale om en repræsentativ undersøgelse, da mængden 

af respondenter der har svaret, er stor nok til at danne en generel holdning i branchen.  Det er også 

vores opfattelse, at stikprøvestørrelsen ikke er stor nok til at lave statistisk beregning for branchen 

som helhed, og dermed er undersøgelsen ikke statistisk signifikant. 

 

1.5 Afhandlingens struktur 
For at skabe et overblik over sammenhængen mellem afhandlingens kapitler, samt hvorledes 

problemstillingen søges besvaret, vises i nedenstående figur. De teoretiske og problemsøgende dele 

er behandlet forud for de empiriske og analyserende dele. De enkelte dele bør ikke læses 

uafhængigt af hinanden.  

 

Figur 1.1: ”Afhandlingens struktur” 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Kapitel 1 

Kapitel 1 er den indledende problemintroducerende del, som indkredser og definerer afhandlingens 

formål. Dette sker ved en introduktion til problemstillingen, problemformulering, samt afgrænsning 

af emneområdet. Dertil beskrives metodetilgangen til at kunne besvare afhandlingens 

problemformulering.       

 

Kapitel 2 

Kapitel 2 er sammen med kapitel 3 opgavens overordnede teoretiske ramme. Kapitel 2 søger at 

skabe en teoretisk forståelse af efterspørgslen efter, og formålet med revisors erklæringer. Først 

belyses behovet for revisor igennem agent-principalteorien. Dernæst anvendes David Flints 

revisionsteori omkring revisors rolle i samfundet. Til sidst beskrives forståelses- og 

forventningskløften, for at beskrive forholdet mellem revisor og regnskabsbruger. Dette 

understøttes ved brug af Brenda Porters teori herom.      

 

Kapitel 3 

Kapitel 3 er sammen med kapitel 2 opgavens overordnede teoretiske ramme. Hvor kapitel 2 har til 

formål at beskrive revisionsteori, har kapitel 3 til formål at beskrive revisors erklæringer. Dette 

gøres ved først at beskrive den danske lovgivningsmæssige ramme for revisors virke, samt ved at 

definere de forskellige regnskabsklasser. Derefter beskrives revisors erklæringer, herunder 

standarderne for opstilling, review, udvidet gennemgang og revision. Inden beskrivelsen af de fire 

standarder er der en historisk beskrivelse af, hvordan den nye erklæringsstandard udvidet 

gennemgang er opstået. 

 

Kapitel 4 

Kapitel 4 er afhandlingens empirisk analyserende del. Hypoteser i relation til at kunne besvare 

afhandlingens problemformulering vil blive afprøvet igennem besvarelser fra interviews og 
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spørgeskemaundersøgelser og herefter analyseret. Den empiriske analyse skal ses som central for at 

kunne besvare problemformuleringens hovedspørgsmål.  

 

Kapitel 5 

Kapitel 5 og 6 danner rammen for den afsluttende del, og kapitel 5 er afhandlingens 

hovedkonklusion. Afhandlingens problemformulering vil kort og præcist blive besvaret på 

baggrund af delkonklusionerne i kapitel 2, 3 og 4.  

 

Kapitel 6 

Kapitel 6 danner sammen med kapitel 5 ramme for afhandlingens afsluttende del. Vi vil her komme 

med perspektiverende overvejelser i relation til afhandlingens problemfelt i forlængelse af de 

foretagne analyser og den fremfundne konklusion.   
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2. Revisionsteori 
Dette kapitel samt efterfølgende kapitel ”Love og standarder” vil indeholde afhandlingens 

teoretiske ramme. Nærværende kapitel vil beskrive den revisionsteoretiske indgangsvinkel, der 

anvendes til at løse afhandlingens problemstillinger, mens kapitel 3 ”Love og standarder” vil 

forklare den regulerende ramme for revision. 

 

I relation til vores problemformulering vil dette kapitel belyse følgende underspørgsmål: 

- Hvorfor er der ifølge teorien et behov for uafhængig revisors erklæringer? 

 

Først introduceres principal-agentteorien for at forklare behovet for revisors uafhængige erklæringer 

på årsregnskaber, herunder hvilke aktører der optræder, hvilke roller de har, samt hvilke 

interessekonflikter der kan opstå. Dernæst vil teorien bag revision samt revisors rolle i samfundet 

blive forklaret ved inddragelse af teorietikeren David Flint og hans udgivelse af bogen ”Philosophy 

and Principles of Auditing” fra 1988. Til sidst i kapitlet vil vi redegøre for begreberne forståelses- 

og forventningskløften med udgangspunkt i Brenda Porters teori herom. 

    

2.1 Principal-agentteorien  
Principal-agentteorien er defineret som en relation mellem en principal (ejer), som har en agent 

(ledelse) til at udfører et arbejde på principalens vegne. Teorien stammer helt tilbage fra 1970, og 

kan bruges i mange andre kontraktlignende aftaler og forhold mellem en overordnet (principal) og 

en underordnet (agent). Teorien omhandler de interessekonflikter, som kan opstå som følge af 

uoverensstemmelser mellem ejere og ledelsen, da begge parter er nyttemaksimerende. For at sikre 

forholdet mellem principalen og agenten opstår behovet for en revisor.9 Det er revisors opgave at 

være den uafhængige 3. part, som skal kontrollere agentens arbejde, samt sikre principalen at der 

ikke er forhold, som er i uoverensstemmelse med principalens ønsker. Det er således vigtigt, at 

revisor er uafhængig af såvel principal som agent. Er revisor ikke er uafhængig af f.eks. agenten, vil 

principalen ikke have tillid til det af revisor udførte arbejde. I agentteorien beskrives revisors 

                                                           
9 Auditing and Assurance Services, Messier, Wiliam F. m.fl., s. 5-6 
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honorar, som den omkostning principalen er villig til at betale for at få ført kontrol med agenten. 

Omkostningen til revisor kan derved siges at indgå som en del af den nytteværdi, der skabes for 

principalen ved at der opnås et troværdigt beslutningsgrundlag.10  

 

Udover ovenstående forhold mellem ejere og ledelsen, er der i dansk praksis også forholdet mellem 

eksterne brugere og ledelsen, da revisors erklæring på årsregnskabet ikke kun henvender sig til 

ejerne. Eksterne brugere kan således også agere principal og ledelsen agerer agent. Eksterne brugere 

kan være leverandører, långivere, samarbejdspartnere eller myndighederne m.fl. I dette principal-

agentforhold har principalen et ønske om at sikre sig, at det årsregnskab som ledelsen aflægger, er 

korrekt og retvisende. Heraf opstår behovet for revisors erklæring.11  

 

Nedenstående illustration viser hvilke aktører der er i agentteorien, hvilke roller de har, samt hvilke 

interessekonflikter der kan opstå.  

 

Figur 2.1: ”Principal-agentteorien” 

Kilde: Revision, Koncept & Teori, side 15 

 

I illustrationen er der inddraget eksterne brugere for at tydeliggøre, at revisors påtegninger 

henvender sig til en bredere skare af interessenter i samfundet, og således ikke kun til ejerne. 

Dermed opstår der reelt et flerstrenget principal-agentforhold. Illustrationen viser også, at behovet 

                                                           
10 Revision – koncept og teori, Mogens Christensen m.fl., s. 13-14 
11 Revision – koncept og teori, Morgens Christensen m.fl., s. 15-16 
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for revisors erklæring kan være forskellig fra de eksterne brugere, og den dermed ikke er begrænset 

til erklæring om revision. Hvilken type af erklæring der vælges, vil afhænge af behovet og ønsket 

om grad af sikkerhed blandt brugerne i et flerstrenget principal-agentforhold. 

 

Agentteorien kan således også anvendes til generelt at beskrive behovet for uafhængige revisors 

erklæringer med sikkerhed, samt de forskellige grader af sikkerhed i erklæringer, og dermed også 

benyttes indenfor de rammer, som afhandlingens problemstilling omhandler. Vi vil i det 

efterfølgende kapitel 3 ”Love og standarder” komme nærmere ind på de forskellige 

erklæringsformer med og uden sikkerhed, som revisor kan udføre.   

 

2.1.1 Agent/principal forhold ved erklæringsstandard udvidet gennemgang 

I relation til den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang som nærværende afhandling 

omhandler, har vi valgt at se nærmere på regnskabsbrugeres syn på den nye erklæringsstandard. 

Relevante regnskabsbrugere for den nye erklæringsstandard kan illustreres således: 

Figur 2.2: ”Regnskabsbrugere” 

Kilde: Egen tilvirkning 

Udvidet 
gennemgang

Myndighederne

Pengeinstituttern
e

Leverandørerne/ 
Kunderne

Revisorerne



21 
 

For at få tydeliggjort regnskabsbrugernes holdninger til den nye erklæringsstandard har vi foretaget 

interviews med personer, som repræsenterer de enkelte regnskabsbrugere. Repræsentanterne kan 

opdeles som følger: 

- Erhvervsstyrelsen, repræsenterer myndighederne  

- FSR, repræsenterer revisorerne  

- Dansk industri, repræsenterer leverandører og kunder  

- Den Danske Finansanalytikerforening, repræsenterer pengeinstitutter  

 

Vores hensigt med disse interviews var at få mere viden omkring de forskellige regnskabsbrugeres 

mening/holdning til den nye erklæringsstandard, samt undersøge hvilke principal agentforhold der 

er imellem disse. Vi ser følgende forhold relevante:  

- Regnskabsproducent (mindre virksomheder) og regnskabslæser (kunder, leverandører mv.) 

- Regnskabsproducent og det offentlige (Erhvervsstyrelsen, SKAT mv.)  

- Regnskabsproducent og pengeinstitut (banker, kreditgivere mv.) 

 

For alle 3 ovenstående forhold er revisor imellem som kontrollant, og offentlighedens 

tillidsrepræsentant, som skal sikre forholdet imellem parterne. 

 

Efter at have afholdt indledende interviews med FSR og Erhvervsstyrelsen stod det os klart, at vores 

fokus for afhandlingen skulle være på revisors holdning til standarden, da det er dem som er ”lead-

user”. Regnskabslæsere er ”lag-user”, da de ikke har indflydelse på udførelsen af regnskaberne og 

dermed kun ser det færdige produkt. Det er revisor, som skal informere regnskabsproducenterne 

omkring muligheden for anvendelsen af den nye standard, samt rådgive omkring, hvornår 

erklæringsstandarden vil være optimal at bruge for den enkelte regnskabsproducent. Dette skal 

naturligvis gøres i samråd med virksomhedens pengeinstitut, da pengeinstitutter kan have krav om 

f.eks. revision alt efter den enkelte regnskabsproducents likvide situation. I og med at 

erklæringsstandarden er trådt i kraft i år, har pengeinstitutterne endnu ikke set regnskaber aflagt 

med denne erklæring, og det kan derfor være svært at udtale sig herom. Vi har kendskab til en stor 
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spørgeskemaanalyse foretaget af FSR og Epinion til pengeinstitutter omkring den nye 

erklæringsstandard, og vi har derfor brugt denne til at belyse pengeinstitutternes syn på 

erklæringsstandarden. På baggrund af dette vil vores videre undersøgelse have primær fokus på 

revisors holdning til erklæringsstandarden, for at undersøge om hvorvidt udvidet gennemgang vil 

blive en succes eller fiasko.        

 

2.2 David Flint 
David Flint er en teoretiker, som med udgivelsen af bogen ”Philosophy and Principles of Auditing” 

fra 1988, har forsøgt at få en forståelse af hvad revision er, samt den sociale betydning heraf. David 

Flint har med nedenstående spørgsmål forsøgt at finde svar på, hvad samfundet har brug for af en 

revisor, og hvordan revision bør udarbejdes til gavn for samfundet;12 

- ” Hvad er revisors rolle i samfundet? 

- Hvad er samfundets behov til revisor?  

- Forventer samfundet for meget af en revision?”   

 

David Flint betragter med disse spørgsmål revisors rolle i et samfundsøkonomisk perspektiv med 

revision som en social funktion. Vi vil i nedenstående afsnit gennemgå de væsentligste af David 

Flints teorier i forhold til nærværende afhandling. 

 

Revision som social funktion 

Ifølge David Flints teori, kan revision simpelt defineres som en undersøgelse, men for at forstå 

meningen med undersøgelsen, kræver det en værdsættelse af dets dynamiske funktion. Han ser 

revision som et socialt koncept og en social kontrolmekanisme. Det har intet formål eller værdi 

undtagen i sin praktiske anvendelighed.13 Med andre ord, da samfundet er under konstant 

forandring, skal revisor samt lovgivere konstant undersøge samfundets behov for revision samt dets 

forventninger til revisors ansvarlighed, for at tilpasse revisionen dertil. 

                                                           
12 Philosopy and principles of auditing, David Flint, foreword xi  
13 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 14-15. 
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Set i relation til principal-agentteorien, som tager udgangspunkt i behovet for revision under 

hensyntagen til aktørerne (ejer og ledelse) internt i en organisation, så tager David Flints teori 

udgangspunkt i samfundet som helhed. Samfundet har et behov for revisor som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, som samfundet kan stole på. Det er derfor vigtigt, at revisor lever op til de krav 

som samfundet stiller, herunder at lovgivningen konstant ændres i takt med samfundets behov.14 

Hvis ikke lovgivningen for revision, og dermed revisors arbejde ændres i takt med samfundets 

behov, vil der opstå en forventningskløft.15     

 

Postulater     

David Flint har opstillet 7 postulater, som danner definitiv ramme for hans teori om revision. De 7 

postulater er som følger: 16 

1. Den primære betingelse for revision er, at der enten er: 

a) Et ansvarlighedsforhold mellem to eller flere parter; 

b) Et behov for en part til at skabe pålidelige og troværdige informationer, som andre 

parter skal bruge og kunne stole på; 

c) En offentlig interesse i kvaliteten af en parts handlinger, hvilket skaber et behov for 

ansvarlighed overfor offentligheden; eller 

d) Et behov eller ønske om at fastslå troværdigheden af en parts informationer og 

erklæringer, der kan påvirke den brede offentligheds handlinger, hvilket skaber en 

situation af offentlig ansvarlighed. 

2. Genstanden for ansvarlighed er for fjern, for kompleks og/eller for betydningsfuld til at 

undlade revision. 

3. Væsentlige kendetegn for revisionen er dens uafhængige status og dens frihed fra 

undersøgelses- og rapporteringsbegrænsninger. 

4. Revisionens områder kan verificeres med beviser. 

                                                           
14 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 17 
15 Se nedenstående afsnit 2.3 ”Forventning- og forståelseskløften” for nærmere beskrivelse. 
16 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 21-23, frit oversat til dansk. 
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5. Standarder for ansvarlighed kan fastsættes for de ansvarlige, således at den faktiske udførsel, 

præstation og kvalitet kan blive målt og sammenlignet med kriterierne for disse standarder. 

Målings- og sammenligningsprocessen kræver særlige faglige kvalifikationer og udøvelse af 

skøn. 

6. Betydningen, væsentligheden og formålet med de reviderede regnskaber eller erklæringer er 

tilstrækkeligt klare til at den troværdighed, som revisionen tilføjer, klart kan udtrykkes og 

kommunikeres. 

7. Revisionen skaber økonomiske eller sociale fordele. 

 

Ovenstående 7 postulater definerer revision som en social funktion ifølge David Flints teori. Værd 

at bemærke, er at ligesom principal-agentteorien siger David Flints 1. postulat, at betingelsen for 

revision er, at der er et behov for revision. Der er dermed en sammenhæng mellem de 2 teorier.  

 

De enkelte postulater vil ikke blive uddybet nærmere i afsnittet, men er medtaget da de er 

grundstenen til David Flints teori om revision, samt at postulaterne har en nær sammenhæng med 

David Flints revisionskoncepter, som gennemgås i næste afsnit.  

 

Koncepter 

David Flint har bygget sin teori op omkring tre kategorier, der hver især indeholder tre teoretiske 

koncepter bag revision og revisors rolle. Se oversigt over kategorier og koncepter herunder.  

Autoritet Proces Standarder  

Kompetence Beviser Fornøden omhu og forsømmelighed 

Uafhængighed Rapportering Standarder for praksis 

Etik Væsentlighed Kvalitetskontrol 

 

Grundet relevans for opgaven vil vi ikke komme nærmere ind på alle ni koncepter. Vi har ud fra en 

væsentlighedsbetragtning i forhold til opgavens problemstilling valgt at uddybe koncepterne 

kompetence, uafhængighed, beviser, rapportering, væsentlighed og standarder for praksis. Således 
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bliver koncepterne etik, fornøden omhu og forsømmelighed og kvalitetskontrol ikke uddybet 

nærmere, selvom vi er enige i, at koncepterne har en betydning for revision og revisors rolle. 

 

Autoritet 

Kompetence 

For at skabe autoritet skal revisor have kompetence. Kompetence kræver, at revisor har 

tilstrækkelig viden, uddannelse, færdigheder og erfaring.17 Regnskabsbrugerne er nødt til at have 

tillid til revisors kompetencer, herunder udførelse af arbejde, da de ikke konkret kan kontrollere, 

hvilke handlinger revisor har udført for at komme til sin konklusion. Regnskabsbrugeren ser kun det 

færdige resultat i form af selve årsrapporten, og må så ud fra denne stole på, at revisor har udført sit 

arbejde med den rette kompetence.  

 

Ifølge David Flint er udøvelsen af personlig dømmekraft en vigtig bestanddel i udførelsen af en 

revision.18 Foruden den tilstrækkelige kompetence og dømmekraft, vil revisor ikke være i stand til 

at forholde sig til indsamling af revisionsbevis og vurderingen af bevisernes væsentlighed. I dette 

tilfælde vil der således være risiko for, at revisor ikke afgiver den korrekte påtegning på 

årsrapporten grundet utilstrækkeligt revisionsbevis. David Flint mener derfor, at det er nødvendigt, 

for at sikre at revisor har den fornødne kompetence, at de bliver certificeret af staten19. I Danmark 

certificeres revisor f.eks. ”statsautoriseret revisor”, således at brugerne kan se, at de har valgt en 

godkendt og kvalificeret revisor. 

  

I forhold til vores afhandlings problemstilling har kompetence og dømmekraft en nær tilknytning. I 

forbindelse med den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang, og for så vidt også de øvrige 

erklæringsstandarder er det vigtigt, at revisor har tilstrækkelig kompetence og dømmekraft for at 

kunne afgive korrekt påtegning.  

   
                                                           
17 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 48. 
18 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 50. 
19 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 52 
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Uafhængighed 

Ifølge David Flint er uafhængighed muligvis det vigtigste af hans 7 postulater.20 Revisors 

uafhængighed er ikke et simpelt koncept, men i stedet en kombination af personlige og 

organisatoriske faktorer.  

 

David Flints teori siger, at det er samfundets behov for revisor, som skaber behovet for 

uafhængighed. Er revisor ikke uafhængig, vil samfundet ikke kunne stole på revisors arbejde, og det 

vil derfor være nytteløst med revision.21  

 

Uafhængighed kan ifølge David Flint beskrives ud fra følgende faktorer:22 

 

Personlige kvaliteter 

De væsentligste personlige kvaliteter i forhold til uafhængighed er redelighed og karakterstyrke. 

Det er vigtigt, at revisor har karakterstyrke, såfremt han forsøges presset af indflydelsesrige 

personer i virksomheden. Dette kan ikke afhjælpes ved at være fagligt kompetent og uddannet, men 

er i stedet en personlig kvalitet som er vigtig, for at revisor kan være uafhængig.  

 

Personlige relationer 

Revisor må ikke have personlige relationer til kunden, da interessen og loyaliteten overfor kunden 

vil svække uafhængigheden.  

 

 

 

                                                           
20 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 54. 
21 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 55. 
22 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 63-84. 
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Finansiel interesse eller afhængighed 

Har revisor finansiel interesse/afhængighed i en virksomhed, vil revisor have en interesse i, at 

virksomheden får det bedst mulige resultat, og vil derfor ikke være i stand til at opfylde sine 

uafhængighedskrav. 

 

Undersøgelses- og rapporteringsfrihed 

Revisor skal være upartisk, da revisors opgave er at undersøge og finde beviser på det som allerede 

er lavet af andre (bogholder). Er revisor stillet overfor begrænsninger til at kunne foretage sine 

undersøgelser, skal revisor ikke acceptere dette. Revisor skal rapportere fundne fejl mv., uanset om 

personer i virksomheden ønsker det modsatte.  

 

Organisatorisk status 

De organisatoriske foranstaltninger for at udvælge en revisor er i særdeleshed vigtigt for revisors 

uafhængighed. Det er vigtigt, at personen som udnævner revisor, ikke kan påvirke revisionens 

udførelse, herunder rapporteringen til egen fordel.    

 

Proces 

Beviser 

Tilstrækkelige og gyldige beviser er helt afgørende, for at revisor kan afgive en erklæring, som 

regnskabsbrugere kan have tillid til.23 Det centrale formål i processen omkring planlægning, 

undersøgelsen og indsamlingen af beviser er at finde frem til de relevante og egnede beviser, der 

sætter revisor i stand til at foretage en vurdering af de indsamlede beviser, og derpå afgive en 

erklæring. Ifølge David Flint skal revisor ikke indsamle beviser for at bevise eller garantere noget. 

Der skal indsamles tilstrækkelig bevis for, at revisor kan have tillid og nok sikkerhed til at kunne 

afgive sin erklæring på årsregnskabet. Til vurdering om hvorvidt et bevis er tilstrækkeligt, bør 

                                                           
23 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 104. 
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revisor holde det op mod de gældende standarder og lovgivning, samt revisors professionelle 

dømmekraft, som tidligere er beskrevet.24      

 

Ifølge David Flints teori kan eller skal revisor aldrig være 100 % sikker på, at de 

informationer/beviser som ligger til grund for erklæringen, er korrekte. Der vil således altid være en 

risiko for, at en erklæring ikke er korrekt.25 Revisor skal foretage en vurdering af et acceptabelt 

niveau for fejlrisiko, som kan eksisterer i regnskabet. Det er ligeledes vigtigt, at interessenterne er 

indforstået med, at der aldrig kan opnås fuld sikkerhed gennem indsamling af beviser, og at 

sikkerheden afhænger af, hvilke standarder de vælger at deres regnskab skal aflægges efter.  

 

Ovenstående problemstilling omkring interessenternes forventninger til sikkerheden i regnskabet er 

interessant for vores afhandlings problemstilling. Interessenterne kan ikke forvente samme grad af 

sikkerhed på et regnskab med reviewerklæring som ved en erklæring med fuld revision. Dette 

skyldes, at revisor ved en reviewerklæring (ISRE 2400 ajourført) som udgangspunkt kun skal 

udfører arbejdshandlinger som forespørgsler og analyser. Kravene til at indsamle beviser er langt 

mere omfattende ved en fuld revision, og graden af sikkerhed er derfor væsentligt større. Nu er der 

kommet en ny standard udvidet gennemgang, som ligger midt imellem review og revision. Det er 

derfor interessant at se på hvilke og hvor mange beviser, der skal indhentes til opfyldelse af revisors 

krav til standarden, herunder om interessenterne ved, hvad der ligger bag udførelsen af denne 

standard.          

 

Rapportering 

Den sidste fase i revisionsprocessen er rapporteringen. Rapportering er en vigtig del af revisors 

udførelse af arbejdet, da denne del omhandler kommunikation med kunden.26 Dette kan være en 

udfordring da revisor skal informere kunden, som typisk vil have begrænset teknisk forståelse for 

                                                           
24 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 106-109. 
25 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 112. 
26 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 116. 
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revisionens udførelse, samtidig med at revisor skal rapportere professionelt omkring revisionens 

konklusion på det udførte arbejde.  

 

Væsentlighed 

I planlægningsfasen samt under udførelse af revisionen står revisor overfor situationer, der kræver 

stillingtagen til revisionsprocessens videre forløb. Revisor skal tage stilling til hvordan revisionen 

skal gennemføres. Her menes omfanget og dybden af undersøgelsen, samt arten og omfanget af 

beviser, for at opnå tilstrækkeligt bevisgrundlag til at kunne afgive en konklusion.27 Dette kræver, at 

revisor skal anvende sin professionelle dømmekraft til at indsamle væsentlige beviser ud fra et 

kvalitativt og kvantitativt perspektiv. 

 

Ifølge David Flint skal revisor vurderer væsentlighed under hensyntagen til regnskabsbrugerne. 

David Flint konstaterer, at der findes mange forskellige regnskabsbrugere, som alle har forskellige 

kriterier for samt meninger om, hvad de anser for væsentlige informationer i relation til at skulle 

træffe beslutninger på baggrund af regnskabet. Information som kun er væsentlig for blot en enkelt 

kendt regnskabsbruger, skal revisor således tage hensyn til.28   

 

Standarder 

Standarder for praksis 

Ifølge David Flint er det revisors egen viden, erfaring, kompetencer og dømmekraft , som er de 

vigtigste forudsætninger for at indsamle tilstrækkeligt bevis, for at afgive en erklæring på 

regnskabet. Revisor har et behov for at vide, at det arbejde som udføres, lever op til de 

forventninger og behov som samfundet har.29 

 

                                                           
27 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 126. 
28 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 130. 
29 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 151. 
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David Flint påpeger, at der bør etableres revisionsstandarder og vejledninger, som angiver 

kriterierne for samt forventningerne til revisors arbejde. Standarderne kan ligeledes bruges af 

samfundet og den enkelte regnskabsbruger til at forstå revisors arbejde. Standarderne samt 

vejledningerne kan således bruges til at kontrollere, hvorvidt revisor har levet op til det forventede, 

og de er således styrende for samfundets tillid til revisor. Standarderne samt vejledningerne bør 

således udarbejdes af samfundet som helhed, og ikke kun revisorerne og deres faglige 

organisationer. Ligeledes bør standarderne konstant tilpasses, så de efterlever samfundets behov og 

forventninger.30 

 

David Flints teori omkring, at det er samfundets behov som er styrende for etableringen af 

standarder og vejledninger, er interessant i relation til problemstillingen i denne afhandling. Vi lever 

i en verden som er i konstant forandring, og hvor samfundets behov ændrer sig hele tiden, hvorfor 

samfundet er tvunget til løbende at opdatere standarderne samt vejledninger for revisors arbejde. 

Dette er netop sket for selskaber i regnskabsklasse B, som nu har fået en mulighed for at vælge en 

ny erklæringsstandard udvidet gennemgang som vi vil undersøge nærmere i denne afhandling.31  

 

2.3 Forventnings- og forståelseskløften 
Som indledning kan nævnes, at forventningskløften har været meget centralt de senere år i 

forbindelse med at finde de skyldige i finanskrisen. I forbindelse hermed har der været tvivl om 

revisors rolle i samfundet, da regnskabsbrugerne, herunder banker, ikke mener at have modtaget 

hvad de havde forventet af revisorerne. EU-Kommissionens har beskrevet problemet således: 

” Den rolle, som banker, hedgefonde, vurderingsbureauer, tilsynsmyndigheder og 

centralbanker har spillet, er blevet anfægtet og analyseret grundigt i mange 

sammenhænge, mens spørgsmålet om, hvordan revisionsfunktionen kan styrkes for at 

skabe øget finansiel stabilitet, ikke har fået særlig opmærksomhed. Det faktum, at 

adskillige banker havde store tab i perioden 2007-2009 både på balanceførte poster 

og ikke-balanceførte poster, rejser ikke blot spørgsmål om, hvordan revisorerne har 

                                                           
30 Philosophy and principles of auditing, David Flint, s. 157-158. 
31 Se nærmere beskrivelse herom i efterfølgende kapitel 3 ”Love og standarder”. 
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kunnet fremlægge rene revisionspåtegninger for deres kunder for disse perioder, men 

også om, hvorvidt de gældende lovrammer er hensigtsmæssige og tilstrækkelige.” 32       

 

I teorien så opstår der forventningskløft, når revisor ikke levere et fejlfrit regnskab eller anden 

ydelse til brugergruppen. Herefter træffer brugergruppen beslutninger på baggrund af revisors 

arbejde, da de har tillid til revisors arbejde. Forventningskløften opstår, såfremt revisor ikke kan 

levere den kvalitet som brugergruppen forventer, og som brugergruppen træffer beslutninger om. 

Forståelseskløften eksisterer når regnskabsbruger ikke har nok indsigt i revisors arbejde, og derfor 

ikke forstår kommunikationen.33 

 

I relation til afhandlingens emne og problemstilling, så vil der på baggrund af teorien opstå 

forventningskløft, såfremt revisor ikke er i stand til levere den ydelse og kvalitet, som den nye 

standard om udvidet gennemgang kræver. Forståelseskløften vil opstå, såfremt regnskabsbrugeren 

ikke forstår standarden.    

 

Teorien om forventningskløften har eksisteret i over 100 år34, og mange teoretikere har diskuteret 

dette. En af disse er Brenda Porter, som vi vil beskrive nærmere i nedenstående afsnit. 

 

2.3.1 Brenda Porter 

Brenda Porter er en af de teorietikere, der har skrevet en del om forventningskløften mellem revisor 

og regnskabsbruger. På baggrund heraf har hun udarbejdet nedenstående figur: 

 

                                                           
32 Europa-Kommissionen, Grønbog, Læren af krisen (EØS-relevant tekst), s. 3. 
33 Revision – koncept & teori, Mogens Christensen, s. 38. 
34 Principles of External Auditing, Brenda Porter,  s. 119 
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Figur 2.3: ”The Structure of the audit expectations-performance gap” 

Kilde: Principles of External Auditing  

 

Øverst i modellen i midten er forventningskløften i forbindelse med revision. Øverst i venstre 

hjørne skal udtrykke regnskabsbrugernes opfattelse af revisors præstationer, hvor øverst i højre 

hjørne skal udtrykke regnskabsbrugernes forventninger til revisor. Det er afstanden mellem 

opfattelsen af revisors præstationer og forventningen til revisor, som jf. modellen er udtryk for den 

samlede forventningskløft. Den samlede forventningskløft kan ifølge modellen opdeles i 2 områder, 

henholdsvis en såkaldt præstationskløft og rimelighedskløft. 

 

Rimelighedskløften er den del af forventningskløften, som omhandler urimelige forventninger til 

revisors arbejde fra regnskabsbrugerens side. Rimelighedskløften kan sammenlignes med 

forståelseskløften, da rimelighedskløften dækker over en forkert opfattelse af revisors arbejde 

såsom manglende forståelse af erklæringsstandard.   

 

Præstationskløften kan sidestilles med forventningskløften, som tidligere er beskrevet. Denne kløft 

er et udtryk for regnskabsbrugers opfattelse af revisors præstation. Præstationskløften kan ifølge 

Brenda Porter deles op i to, bestående af enten mangelfuldt arbejde eller mangelfuld standard. 

Forventningskløften om mangelfuldt arbejde opstår, når regnskabsbruger er af den opfattelse, at 

revisors udførte arbejde ikke lever op til den standard og lovgivning, som arbejdet skal udføres 

efter. Der opstår kløft på mangelfuld standard, når revisor har udført det standarden kræver, men 

regnskabsbruger ikke finder revisors arbejde tilstrækkeligt. 
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Ovenstående model kan bruges i mange sammenhænge i forbindelse med forklaring af 

forventningskløften. Overordnet set, så beskriver Brenda Porter’s model, at forventningskløften 

skyldes regnskabsbruger, revisor samt lovgivning. De tre parter kan hver især medvirke til at 

påvirke forventningskløften. Såfremt revisor ønsker, at præstationskløften som vedrører 

mangelfuldt arbejde skal reduceres, så kan der udføres yderligere revisionshandlinger. 

Lovgivningen kan tilrettelægge standarderne, så de passer virksomhedernes behov, og 

regnskabsbrugerne kan mindske rimelighedskløften ved løbende bedre dialog med kunden, 

herunder informering omkring revisors arbejde. 

 

Ovenstående teori er meget central i forbindelse med afdækning af afhandlingens problemstilling. 

En ny standard om udvidet gennemgang kan medføre store forventnings- og forståelseskløfter. Som 

Brenda Porter beskriver de enkelte kløfter, så er det oplagt at der kan opstå ovenfor beskrevet 

problematikker i forbindelse med forståelse af standarden udvidet gennemgang og dets anvendelse.  

  

2.4 Delkonklusion 
Dette teoriafsnit har til formål at besvare følgende underspørgsmål: 

- Hvorfor er der i teorien behov for uafhængig revisors erklæringer? 

 

For at besvare underspørgsmålet tages udgangspunkt i principal-agentteorien. Ud fra denne teori 

kan vi belyse, hvordan behovet for revisor opstår som et led imellem regnskabsproducenten og 

regnskabsbruger. Revisor er den uafhængige 3. part i mellem parterne, og skal agerer som 

offentlighedens tillidsrepræsentant ved at kontrollere agentens arbejde, samt sikre principalen at der 

ikke er forhold, som er i uoverensstemmelse med principalens ønsker. Herved opstår behovet for 

revisors erklæring. 

 

I vores samfund kan principal-agentteorien opstå imellem flere parter. En regnskabsproducent har 

flere regnskabsbrugere, som f.eks. leverandører, samarbejdspartnere, långivere eller 

myndighederne, som SKAT og Erhvervsstyrelsen. I relation til den nye erklæringsstandard udvidet 
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gennemgang som nærværende afhandling omhandler, har vi valgt at se nærmere på nogle af disse 

regnskabsbrugeres syn på den nye erklæringsstandard. Vi har foretaget interviews med personer hos 

Erhvervsstyrelsen, som repræsenterer myndighederne, FSR, som repræsenterer revisorerne, Dansk 

industri, som repræsenterer leverandører mv. og Den Danske Finansanalytikerforening, som 

repræsenterer pengeinstitutter mv. Vores hensigt med disse interviews var at få mere viden omkring 

de forskellige regnskabsbrugeres mening/holdning til den nye standard.  

 

Efter at have afholdt interviews med ovenstående repræsentanter for regnskabsbrugerne stod det os 

klart, at vores fokus for afhandlingen skulle være på revisors holdning til standarden, da det er dem 

som er ”lead-user”. Det er revisor som skal informere regnskabsproducenterne omkring muligheden 

for anvendelsen af den nye standard, samt rådgive omkring hvornår standarden vil være optimal at 

bruge for den enkelte regnskabsproducent. Dette skal naturligvis gøres i samråd med 

virksomhedens pengeinstitut.  

 

Udover principal-agentteorien har vi også medtaget teoretikkeren David Flint, som med udgivelsen 

af bogen ”Philosophy and Principles of Auditing” fra 1988, har forsøgt at få en forståelse af hvad 

revision er, samt den sociale betydning heraf. Ud fra David Flints teori kan vi beskrive, hvordan 

samfundet har en vigtig rolle til revisors virke, og at revision derfor skal ses ud fra et 

samfundsøkonomisk perspektiv. Denne teori er vigtig i forhold til vores afhandlings 

problemstilling, da det er samfundets behov, der har medført den nye erklæringsstandard udvidet 

gennemgang.  

 

Igennem principal-agentteorien blev vi bekendt med, at der kan opstå forventningskløft imellem 

regnskabsproducent og regnskabsbruger. Vi har ved inddragelse af Brenda Porters teori omkring 

forventnings- og forståelseskløften fået defineret, hvordan en sådan kløft opstår.  

 

Ifølge Brenda Porter opstår forventningskløft, når der er stor forskel mellem revisors præstationer 

og regnskabsbrugerens forventninger til revisor. Regnskabsbruger kan have urimelige forventninger 
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til revisors arbejde, hvilket ofte vil ske når de ikke forstår standarden. Endvidere kan der opstå 

forventningskløft, når revisor ikke lever op til de krav standarden stiller, men også når standarden er 

mangelfuld. 

 

I relation til afhandlingens emne og problemstilling, så vil der på baggrund af teorien opstå 

forventningskløft, såfremt revisor ikke er i stand til levere den ydelse og kvalitet, som den nye 

erklæringsstandard udvidet gennemgang kræver. Forståelseskløften vil opstå, såfremt 

regnskabsbrugeren ikke forstår den nye erklæringsstandard. 
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3. Love og Standarder 
I nærværende kapitel vil vi redegøre for de lovregulerende rammer, som danner grundlag for 

afhandlingens problemstilling. I relation til vores problemformulering vil vi i følgende kapitel 

belyse følgende underspørgsmål: 

- Hvorfor er den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang kommet? 

- Hvilke erklæringsstandarder er der, og hvilke grader af sikkerhed er der på de forskellige 

erklæringsstandarder? 

 

Først vil vi gennemgå de forskellige regnskabsklasser, med henblik på at definere størrelsen for 

selskaber i regnskabsklasse B, som afhandlingen omhandler. Vi vil belyse de erklæringsstandarder, 

som er tilgængelige for hver enkel regnskabsklasse.    

 

Et af afhandlingens centrale områder er tolkningen og forståelsen af den nye standard om udvidet 

gennemgang. Vi har i tidligere afsnit beskrevet teorien om forventningskløft. Bliver erklæringerne 

ikke tolket korrekt, så medfører det forventningskløft og samfundsmæssige problemer. På baggrund 

heraf vil de enkelte erklæringer og lovgivning blive behandlet i dette kapitel.  

 

3.1 Regnskabsklasser 
Årsregnskabsloven er opbygget som en byggeklodsmodel, hvor virksomhederne efter størrelse og 

art inddeles i regnskabsklasser. For hver enkelt regnskabsklasse er der regelsæt i forbindelse med 

aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven. Loven inddeler virksomhederne i følgende 

regnskabsklasser: 

 

Regnskabsklasse A 

Omhandler virksomheder med personlig hæftelse samt virksomheder, som er undtaget fra at 

aflægge årsrapport efter ÅRL §§ 4-6. 
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Regnskabsklasse B 

Omhandler virksomheder som to på hinanden følgende år på balancetidspunktet ikke overskrider 2 

ud af 3 af nedenstående størrelser: 

- Balancesum på 36 mio. DKK 

- Nettoomsætning på 72. mio. DKK 

- Gennemsnitlige antal beskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 

Regnskabsklasse C - Lille 

Omhandler virksomheder, som i to på hinanden følgende år på balancetidspunktet ikke overskrider 

2 ud af 3 af nedenstående størrelser: 

- Balancesum på 143 mio. DKK 

- Nettoomsætning på 286 mio. DKK 

- Gennemsnitlige antal beskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250 

 Regnskabsklasse C - Stor 

Omhandler virksomheder, som i to på hinanden følgende år på balancetidspunktet overskrider 2 ud 

af 3 af nedenstående størrelser: 

- Balancesum på over 143 mio. DKK 

- Nettoomsætning på over 286 mio. DKK 

- Gennemsnitlige antal beskæftigede i løbet af regnskabsåret på over 250 

Regnskabsklasse D 

Omhandler kun børsnoterede og statslige aktieselskaber uanset størrelse. 

 

De enkelte regnskabsklasser har jf. årsregnskabsloven forskellige muligheder for 

regnskabsaflæggelse. Den nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang har ændret en del på 

mulighederne for regnskabsklasse B. Dette er illustreret nedenfor. 
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Årsregnskabsloven 

2012 

Gældende 

 fra 2013 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A Valgfrihed mellem           

-Revision                            

-Review                              

-Assistance                        

-Ingen erklæring 

Valgfrihed mellem         

-Revision                          

-Review                            

-Assistance                      

-Ingen erklæring 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B:                 

Balancesum < DKK 4 mio.                                                    

Nettoomsætning < DKK 8 mio.                                  

Heltidsbeskæftigede < 12 

Valgfrihed mellem           

-Revision                            

-Review                              

-Assistance                        

-Ingen erklæring 

Valgfrihed mellem         

-Revision                          

-Udvidet gennemgang   

-Review                            

-Assistance                      

-Ingen erklæring 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B:               

Balancesum DKK 4-36 mio.                                                

Nettoomsætning DKK 8-72 mio.                        

Heltidsbeskæftigede 12-50 

Altid revision Valgfrihed mellem        

-Revision                          

-Udvidet gennemgang 

Holdingselskaber omfattet af regnskabsklasse B:         

Balancesum < DKK 4 mio. på koncernniveau                                      

Nettoomsætning < DKK 8 mio. på koncernniveau            

Heltidsbeskæftigede < 12 på koncernniveau 

Altid revision Valgfrihed mellem         

-Revision                          

-Udvidet gennemgang   

-Review                            

-Assistance                      

-Ingen erklæring 

Holdingselskaber omfattet af regnskabsklasse B:        

Balancesum DKK 4-36 mio. på koncernniveau                                    

Nettoomsætning DKK 8-72 mio. på koncernniveau            

Heltidsbeskæftigede 12-50 på koncernniveau 

Altid revision Valgfrihed mellem        

-Revision                          

-Udvidet gennemgang 

Holdingselskaber omfattet af regnskabsklasse B:         

Balancesum > DKK 36 mio. på koncernniveau                                    

Nettoomsætning > DKK 72 mio. på koncernniveau            

Heltidsbeskæftigede > 50 på koncernniveau 

Altid revision Altid revision 

Erhvervsdrivende fonde omfattet af regnskabsklasse B Altid revision Altid revision 
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(medmindre der er tale om "erhvervsdrivende holdingfonde" 

som omfattes af bestemmelserne om holdingvirksomhed) 

Regnskabsklasse C Altid revision Altid revision 

Regnskabsklasse D Altid revision Altid revision 

 

Figur 3.1: ”Virksomhedens valgmulighed mellem erklæring fra en revisor eller fravalg heraf” 

Kilde: Revision og Regnskabsvæsen nr. 6, 2013 

 

Af ovenstående model kan ses, at der i dag kontra 2012 er sket en hel del vedrørende 

regnskabsklasse B. Der er kommet en ny standard om udvidet gennemgang. Ønsket om en ny 

standard kom på baggrund af indførelsen af de internationale revisionsstandarder (ISA’er) tilbage i 

2010. EU-Kommissionen havde foretaget en undersøgelse tilbage i 2009 som konkluderede, at de 

nye standarder ville medføre mere arbejde for revisorerne og derved større administrative byrder.35 

Dette stemmer ikke overens med regeringens ønske om at lette de administrative byrder. Resultatet 

heraf er, at alle virksomheder i regnskabsklasse B i dag frit kan fravælge revision. For de største 

virksomheder i regnskabsklasse B er det eneste alternativ den nye erklæringsstandard udvidet 

gennemgang. I forbindelse med denne lempelse blev holdingselskaberne også fritaget for kravet om 

revision.  

 

Afhandlingens problemfelt omhandler den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang. Udvidet 

gennemgang er kun relevant for virksomheder i regnskabsklasse B, hvorfor de øvrige 

regnskabsklasser ikke vil blive omtalt yderligere i afhandlingen. 

 

3.2 Revisorloven 
Revisorloven omfatter vilkårene for udførelse af opgaver i forbindelse med revision m.v. samt 

regler for offentligt tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Jf. Revisorlovens § 1, stk. 2, så 

finder loven anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder 

revisors udtalelser om ledelsesberetningen i henhold til årsregnskabsloven. Loven finder også 

                                                           
35 Revision og Regnskabsvæsen nr. 6, 2013 – side 14 
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anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er 

bestemt til hvervgiverens eget brug.  

 

Endvidere fremgår det af Revisorlovens § 16, stk. 1 at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant 

under udførelse af opgaver efter Revisorlovens § 1, stk. 2. Offentlighedens tillidsrepræsentant 

betyder, at revisor skal udfører opgaverne i overensstemmelse med god regnskabsskik. God 

regnskabsskik betyder, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel 

adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelse af opgaverne. 

 

I forbindelse med opgaver jf. Revisorlovens § 1, stk. 2, er der også krav om at revisor er uafhængig. 

Revisors uafhængighed er beskrevet i Revisorlovens § 24. En revisor skal være uafhængig af den 

virksomhed, som opgaven vedrører, og revisor må ikke være involveret i virksomhedens 

beslutningstagen. Revisor er ikke uafhængig, såfremt der foreligger direkte eller indirekte 

økonomisk interesse i den pågældende opgave. God regnskabsskik og revisors uafhængighed 

hænger sammen. Dette er også beskrevet tidligere i afhandlingen under agent-principalteorien. 

 

3.3 Revisors erklæringer 
Begrebsrammen danner grundlag for revisors erklæringer med sikkerhed. Begrebsrammen definerer 

og beskriver elementerne i og målet med erklæringsopgave med sikkerhed. Den definerer 

endvidere, hvilke revisionsstandarder som er gældende for erklæringsopgaver med sikkerhed. 

Begrebsrammen definerer erklæringsopgave med sikkerhed, som følger: 

” En erklæringsopgave med sikkerhed”  er 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 erklæringsemne 

efter kriterier” 36 

 

 
                                                           
36 Revisorhåndbogen, 2013, Side 1026 
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I begrebsrammen arbejdes der med følgende grader af sikkerhed: 

- Høj grad af sikkerhed  

- Begrænset grad af sikkerhed 

 

Målet med høj grad af sikkerhed er, at opgaverisikoen reduceres til et acceptabelt lavt niveau efter 

omstændighederne ved opgaven som grundlag for afgivelse af en positivt udtrykt konklusion.  Der 

findes hverken i danske eller internationale revisionsvejledninger en angivelse af et konkret niveau 

for ”acceptabelt lavt”, men de fleste revisionsfirmaer anvender i deres stikprøvemodeller et 

risikoniveau på omkring 5 %.37 På baggrund af dette må det forventes, at høj grad af sikker svarer 

til at der ca. gives 95 % sikkerhed. Dette blev også bekræftet i vores indledende interviews med 

FSR og Erhvervsstyrelsen.  

 

Målet med begrænset grad af sikker er, at opgaverisikoen reduceres til et niveau, som efter 

omstændighederne ved opgaven er acceptabelt som grundlag for afgivelsen af en negativt udtrykt 

konklusion, men hvor denne risiko er højere end i en opgave med høj grad af sikkerhed.38 At 

risikoen ved begrænset grad af sikkerhed er højere end ved høj grad af sikkerhed er forståelig, men 

standarderne lægger ikke op til at definere, hvor stor forskel der er på de enkelte erklæringer med 

sikkerhed.  

 

Det er værd at bemærke, at den nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang har begrænset 

sikkerhed, men en positivt udtrykt konklusion, hvilket adskiller sig fra de internationale standarder 

med begrænset sikkerhed.       

 

Begrebsrammen foreskriver også, at der er erklæringsopgaver uden sikkerhed, men at dette ligger 

udenfor begrebsrammen. Her gøres der opmærksom på, at en erklæringsopgave uden sikkerhed 

                                                           
37 Revision, koncept & teori, Side 283 
38 Revisorhåndbogen, Revision 2013 – side 1039 
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tydeligt skal adskille sig fra en erklæring med sikkerhed. Det skal undgås at forvirre 

regnskabsbruger, så der må i erklæringer uden sikkerhed ikke: 

- antydes reference til begrebsrammen  

- anvendes upassende udtryk, såsom ”sikkerhed”, ”revision” eller ”review”   

- bruges en konklusion, som er med til at øge regnskabsbrugerens tillid til udfaldet af 

vurderingen eller målingen af et erklæringsemne eller kriterier.39 

 

For at revisor kan give den korrekte sikkerhed på f.eks. årsregnskabet, så skal revisor forinden opnå 

en forståelse af de foreliggende regnskabssystemer og den interne kontrol, således at revisionen kan 

planlægges effektivt. Revisor skal herefter på baggrund af sin professionelle dømmekraft fastlægge 

revisionsrisikoen, herunder valg af revisionshandlinger. Revisionsrisikoen er beskrevet som følger: 

” Revisionsrisikoen er risikoen for, at revisor afgiver en revisionspåtegning uden forbehold 

på et regnskab, der indeholder væsentlige fejl.” 40  

 

Revisionsrisikoen defineres yderligere ud fra følgende formel: 

Revisionsrisiko = iboende risiko x kontrolrisiko x opdagelsesrisiko 

 

De 3 delkomponenter kan beskrives således: 

- Den iboende risiko, betegner risikoen for at fejl opstår uden hensyntagen til eventuelle 

interne kontroller. Den iboende risiko er f.eks. høj, såfremt bogholder ofte laver fejl. 

- Kontrolrisikoen, er risikoen for at fejl ikke bliver opdaget af virksomhedens interne 

kontroller inden revisionen påbegyndes. 

- Opdagelsesrisikoen, er risikoen for at revisor ikke opdager fejlen, så fejl sammenlagt eller 

hver for sig er væsentlige. 

 

                                                           
39 Revisorhåndbogen, Revision 2013 – side 1028 
40 Revision, koncept & teori – side 283 
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3.4 Revisionsstandarder 
De danske revisionsstandarder bliver udsendt af revisionsteknisk udvalg.  Revisionsteknisk udvalg 

udsender på foreningens vegne danske oversættelser af de internationale standarder om 

erklæringsopgaver, der udarbejdes og udgives af International Assurance and Audit Board 

(IAASB).41 Standarderne er en direkte oversættelse af de internationale standarder med tillæg af 

yderligere danske krav ifølge dansk revisorlovgivning.42 

 

I relation til revisors erklæringer på årsregnskaberne har virksomheder i regnskabsklasse B følgende 

valgmuligheder: 

- ISRS 4410: Assistance om opstilling af finansielle oplysninger (ajourført)  

- ISRE 2400: Opgaver om review af historiske regnskaber (ajourført) 

- Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven 

(april 2013) 

- Revision jf. 37 ISA’er 

 

3.4.1 Historien bag erklæringsstandarden udvidet gennemgang 

Siden 2001 har regeringen arbejdet på at lempe de administrative byrder for virksomhederne i 

Danmark. Regeringens klare mål dengang var, at Danmark skulle være det mest 

konkurrencedygtige samfund i 2015. Planen var, at virksomhedernes administrative omkostninger 

skulle være lave i forhold til andre lande, så Danmarks konkurrenceevne kunne forbedres. 

Beregninger fra 2001 viste, at hvis man kunne lempe de administrative byrder med 1 mia. DKK, så 

ville det skabe en værditilvækst på 1,4 mia. DKK. Målet var at reducere de administrative byrder 

med op til 25 % i 2010 i forhold til niveauet i november 200143.  

 

                                                           
41 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Revisionsteknisk%20Udval
g%20-%20Kopi 
42 Revisorhåndbogen 2013, Revision – side 5 
43 Økonomi og Erhvervsministeriet, Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 2006/2007 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Revisionsteknisk%20Udval
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Regeringens plan om administrative lempelser dækker meget bredt. De seneste par år har der været 

stort fokus på digitalisering, herunder bl.a. elektronisk indberetning af regnskaber i XBRL-format 

til Erhvervsstyrelsen.44 I perioden fra 2001 og frem til i dag har der været en del lempelser i forhold 

til revisionspligten. Første lempelse af revisionspligten skete i 2006. Virksomhederne kunne 

fravælge revision, såfremt virksomheden to regnskabsår i træk ikke overskrider to ud af tre af de 

nedenstående satser: 

- En balancesum på 1,5 mio. DKK  

- En nettoomsætning på 3. mio. DKK 

- Antal ansatte på 12  

Holdingselskaber var ikke omfattet af muligheden for fravalg af revisionspligten.45 

 

I juni 2010 besluttede folketinget at lempe revisionspligten yderligere med virkning fra 1. januar 

2011. Virksomhederne kunne fravælge revision, såfremt virksomheden to regnskabsår i træk ikke 

overskrider to ud af tre af de nedenstående satser: 

- En balancesum på 4 mio. DKK  

- En nettoomsætning på 8. mio. DKK 

- Antal ansatte på 12  

Holdingselskaber var stadig ikke omfattet af muligheden for fravalg af revisionspligten46  

 

Seneste tiltag på stammen er så en helt ny erklæringsstandard udvidet gennemgang. Udvidet 

gennemgang skal lempe de administrative byrder for virksomheder i regnskabsklasse B, som jf. 

beløbsgrænserne ikke har mulighed for at fravælge revision. Erklæringsstandarden har været længe 

undervejs og blev endelig vedtaget ved lov nr. 1232 af 18. december 2012. Beslutning om 

anvendelse af denne standard skal ske på den ordinære generalforsamling, som skal være afholdt 

senere end 1. januar 2013.47  I forbindelse med vedtagelsen af den nye erklæringsstandard blev det 

                                                           
44 http://erhvervsstyrelsen.dk/digitale_aarsrapporter 
45 Revision og regnskabsvæsen nr. 6, 2013 – side 25 
46 http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision 
47 Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

http://erhvervsstyrelsen.dk/digitale_aarsrapporter 
http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision 
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også vedtaget, at holdingselskaberne også kunne anvende undtagelsesbestemmelserne om fravalg af 

revision. Det er forventningen, at den nye erklæringsstandard og lempelserne for 

holdingselskaberne vil minimere de administrative byrder med op til 400 mio. DKK. Heraf vil den 

nye erklæringsstandard lempe 236 mio. DKK. 

 

Udvidet gennemgang blev for første gang nævnt i forbindelse med lovforslaget L 190 i marts 

2010.48 Lovforslaget indeholdte forslag om forhøjelse af grænserne for lovpligtig revision samt 

forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle se nærmere på en ny erklæringsstandard, der 

kunne rettes mod virksomheder i regnskabsklasse B, som stadig var underlagt revision. Den 

nedsatte arbejdsgruppe bestod af FSR, FRR, Finansrådet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, 

Håndværkerrådet, Skatteministeriet og Erhvervsstyrelsen.49  EU-Kommissionen havde forinden i 

2009 foretaget undersøgelser om, at de nye ISA’er ville medfører yderligere omkostninger i 

forbindelse med revision.  

 

Forinden lovforslaget var EU-Kommissionen i gang med at udarbejde en såkaldt grønbog, som 

endelig blev offentliggjort 13. oktober 2010. Grønbogen havde til formål at sætte gang i en debat 

om revisors rolle i samfundet. Baggrunden herfor var, at man ønskede at styrke revisors rolle efter 

den finansielle krise, hvor mange var i tvivl om værdien af revisors arbejde. Grønbogen lægger op 

til en række emner, som skal debatteres I hvert enkelt medlemsland. Der blev bl.a. lagt op til, at 

revisors rolle og revisors erklæringer skulle debatteres. I forhold til revisors erklæringer lægger 

grønbogen op til, at der sker en hvis ensartethed mellem medlemslandene. Grønbogen har fokus på, 

at de administrative byrder for SMV segmentet bør lempes. Jf. grønbogen, så har medlemslandende 

følgende muligheder: 

- ” Fjernelse af lovpligtig revision for SMV’er  

- I tilfælde, hvor medlemslandene ønsker at bevare en vis form for garanti, kan der alternativ 

indføres en ny type lovbestemt type lovbestemt ordning, som er tilpasset SMV’ernes behov, 

f.eks. ” begrænset revision”  eller en ” lovpligtig undersøgelse” , hvor revisorerne begrænser 

procedurerne til afdækning af fejlangivelser, der skyldes fejl eller svig. Metoden hvorefter 

                                                           
48 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten), (lovforslag nr. L 190) 
49 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 2013, side 14 



46 
 

der kan foretages en begrænset revision af mindre virksomheder, anvendes i Estland og er 

under udarbejdelse i Danmark. Schweiz anvender også en sådan metode, og begrænset 

revision er generelt godkendt i USA.” 50           

 

FSR var ikke i tvivl om, hvilken retning de ønskede Danmark skulle bevæge sig i. FSR var bange 

for, at et helt fravalg af revisionspligten for selskaber i regnskabsklasse B, som er en del af SMV 

segmentet vil medføre en skævvridning i revisionsbranchen. FSR’s hovedargumentation var, at et 

helt fravalg af revisionspligten ville gøre det svært for de mindre revisionsvirksomheder at skaffe 

kvalificeret arbejdskraft på sigt.51 

 

På baggrund af dette havde FSR udarbejdet udkast til en særlig erklæringsstandard for mindre 

virksomheder. Standarden blev behandlet i arbejdsgruppen, hvor der bl.a. blev drøftet 

konsekvenserne ved indførelsen af den særlige standard, herunder konsekvenser ved kreditgivning. 

Lovforslaget blev dog trukket tilbage, da den daværende Økonomi- og erhvervsminister Brian 

Mikkelsen (K)52 fandt behov for, at standarden skulle overvejes nærmere mht., hvordan arbejde 

vedrørende erklæringsstandarden bedst kunne tilrettelægges. Efter regeringsskiftet blev 

arbejdsgruppen så genoptaget igen, da den nye regering som hovedprioritet gerne ville skabe vækst 

og arbejdspladser. 

 

En ny erklæringsstandard blev et af de initiativer regeringen ville vedtage for at kickstarte den 

danske økonomi. Samlet set kan 47.500 virksomheder anvende standarden, og det er lagt op til, at 

virksomhederne kan spare op til 25 % ved valg af udvidet gennemgang kontra revision.53 Denne 

forventelige besparelse er senest blevet annonceret af daværende Erhvervs- og vækstminister Anette 

                                                           
50 Europa-Kommisionen, Grønbog, Revisionspolitik: Læren af krisen, (EØS-relevant tekst), s. 19. 
51 Interview med Niklas fra FSR, bilag 4. 
52 
http://fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202010/Regeringen%20svigter%20de%20mindre%20virks
omheder 
53 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 2013, s. 16. 

http://fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202010/Regeringen%20svigter%20de%20mindre%20virks
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Vilhelmsen.54 I forbindelse med de indledende interviews forholder især FSR sig skeptisk til denne 

udmelding. Dette skal især ses i lyset af den nye review standard, som er mere omfattende.   

 

I det efterfølgende vil de fire muligheder for erklæringer på årsregnskaber blive gennemgået. 

 

3.4.2 Opstilling af finansielle ydelser 

Anvendelse og regulering 

Erklæring om opstilling af finansielle oplysninger henvender sig til de virksomheder, som ikke har 

behov for et kvalitetsstempel på regnskabet i form af revisors erklæring med sikkerhed, men hvor 

ledelsen stadig gerne vil have revisors involvering i regnskabet. Med denne type erklæring giver 

revisors erklæring ingen sikkerhed på regnskabet, men der stilles dog krav til revisor, som for alle 

andre opgaver der omfattes af revisorloven, om besiddelse af professionelle kompetencer og 

fornøden omhu til den konkrete opgave. Ved erklæring om opstilling af finansielle oplysninger er 

der til forskel fra en erklæringsopgave med sikkerhed ikke krav om revisors uafhængighed, dog skal 

der vis dette ikke er opfyldt oplyses herom i erklæringen.55 

 

Regulering for revisors erklæring om opstilling af finansielle ydelser findes i ISRS 4410 (ajourført), 

som er gældende for erklæringer dateret 1. juli 2013 eller senere. ISRS 4410 (ajourført) erstatter 

således den foregående ISRS 4410 DK.   

 

ISRS 4410 (ajourført) omhandler revisors ansvar, ved at påtage en opgave om at opstille et 

regnskab eller andre regnskabsmæssige opgørelser, samt formen af den erklæring hvori revisor 

redegøre for sit ansvar og sin tilknytning til det opstillede regnskab. I og med at der er mange måder 

                                                           
54 Artikel Børsen, 5. juli 2013, ”Ny revisionsmodel er den rette løsning” 
55 Jf. Revisorloven § 16, stk. 3. 
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revisor kan assistere ledelsen med at opstille/opgøre finansielle informationer, indeholder ISRS 

4410 (ajourført) også vejledning om, i hvilke tilfælde standarden kan anvendes.56       

 

Planlægning 

Der er ikke i ISRS 4410 (ajourført) opstillet specifikke krav til planlægning. Revisor skal dog ikke 

påtage sig opgaven, medmindre han har aftalt vilkårene for opgaven med den daglige ledelse, eller 

eventuel anden hvervgiver. De aftalte arbejdshandlinger/vilkår skal således udfærdiges i et 

aftalebrev. Herudover skal revisor foretage en faglig vurdering ved udførelsen af en opgave om 

opstilling af finansielle oplysninger, samt overholde relevante etiske krav.57  

 

Arbejdshandlinger 

Revisors handlinger i forbindelse med opstilling af finansielle oplysninger er ikke udformet med det 

formål, at give revisor mulighed for at udtrykke nogen form for sikkerhed om regnskabet. 

Handlinger skal i stedet udføres, for at revisor kan opnå en forståelse af følgende forhold, som er 

tilstrækkelig til, at revisor kan udføre opgaven om opstilling af finansielle oplysninger:58 

- forståelse for virksomhedens forretning og drift, herunder dens regnskabssystem og 

bogføring 

- den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, herunder dens anvendelse i virksomhedens 

branche 

 

Ved opstilling efter ISRS 4410 (ajourført) skal revisor anvende de registreringer, dokumenter, 

forklaringer og anden information, herunder betydelige vurderinger, som den daglige ledelse har 

                                                           
56 Artikel fra FSR vedr. ISRS 4410 (ajourført), ”Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger” 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
20standarder/Standarder%20om%20beslaegtede%20opgaver/ISRS%204410-%20marts%202012 
57 Revisorhåndbogen 2013, Revision, s. 1947-1948, ISRS 4410 (ajourført) pkt. 21-22 og 24-25 
58 Revisorhåndbogen 2013, Revision, s. 1948-1949, ISRS 4410 (ajourført) pkt. 28 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
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udført. Revisor skal drøfte betydelige vurderinger, som revisor har ydet assistance med ved 

opstillingen med den daglige ledelse, eller den øverste ledelse (hvor det må være relevant).59  

 

Bliver revisor under udførelse af en opgave efter ISRS 4410 (ajourført) bekendt med, at de 

informationer, som skal danne grundlag for revisors opstilling af regnskabet, er ufuldstændige eller 

fejlbehæftede, skal revisor anmode ledelsen om at udbedre disse mangler. Revisor skal ligeledes 

bede ledelsen korrigere/rette eventuelle fejl og mangler, der findes ved udførelsen af opgaven. Kan 

revisor ikke få de fornødne og tilstrækkelige oplysninger fra ledelsen, eller få ledelsen til at 

korrigere/rette fejl, skal revisor trække sig fra opgaven.60    

 

Bevis og dokumentation 

I forhold til dokumentation af opgaven skal revisor medtage betydelige forhold, der er opstået under 

opgaven, herunder hvordan disse forhold er behandlet af revisor. Dokumentationen skal yderligere 

bestå af, hvordan de opstillede finansielle oplysninger er afstemt med underliggende registreringer, 

dokumenter, forklaringer mv. som den daglige ledelse har udført samt stillet til rådighed. Dertil skal 

der ligeledes foreligge en kopi af de opstillede finansielle oplysninger, som den daglige ledelse, 

eller den øverste ledelse (hvor det er relevant), har bekræftet deres ansvar for, samt af revisors 

erklæring.61  

 

Rapportering og erklæring 

Som tidligere nævnt, er en erklæring uden sikkerhed og udtrykker således ingen konklusion om de 

finansielle oplysninger. Formålet med revisors erklæring i forbindelse med opstilling af finansielle 

                                                           
59 Revisorhåndbogen 2013, Revision, s. 1949, ISRS 4410 (ajourført) pkt. 29-30 
60 Artikel fra FSR vedr. ISRS 4410 (ajourført), ”Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger” 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
20standarder/Standarder%20om%20beslaegtede%20opgaver/ISRS%204410-%20marts%202012 
61 Revisorhåndbogen 2013, Revision, s. 1949-1950, ISRS 4410 (ajourført) pkt. 38 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
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oplysninger er at kommunikere klart om arten og opgaven, herunder revisors rolle og ansvar i 

forbindelse hermed.62   

 

3.4.3 Review 

Anvendelse og regulering 

Formålet med review af et regnskab er at sætte revisor i stand til at erklære, om han på baggrund af 

sine udførte arbejdshandlinger, som ikke giver samme grad af sikkerhed som ved revision, er blevet 

bekendt med forhold der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med den fastlagte regnskabsmæssige begrebsramme.63 Således 

udtrykker revisor en konklusion, som er udformet med henblik på at forøge den tiltænkte brugers 

tillid til udførelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig 

begrebsramme. Ved en reviewerklæring er revisors konklusion baseret på, at revisor opnår 

begrænset sikkerhed. 

 

Regulering for revisors udførelse af et review af regnskaber fremgår af ISRE 2400 (ajourført) for 

regnskaber med årsafslutning d. 31. december 2013 og efterfølgende.64 For regnskaber som slutter 

før denne dato er det ISRE 2400 DK som er gældende. Den nye ISRE 2400 (ajourført) er opdateret 

væsentligt og fylder nu 64 sider hvorimod den forrige standard fyldte 6 sider. Sammenlignet med 

erklæring om revision som har hele 37 standarder, hvilket stadig er noget mere omfangsrigt end 

ISRE 2400 (ajourført). Nærværende afhandling tager udelukkende udgangspunkt i ISRE 2400 

(ajourført). 

 

Den væsentligste ændring ved den nye ISRE 2400 (ajourført) i forhold til den tidligere standard for 

review er, at revisors konklusion er baseret på en vurdering af indhentet bevis frem for resultater 

opnået ved udførelsen af specifikke handlinger. Det er stadig den grundlæggende tanke, at den 

begrænsede sikkerhed som review erklæringen giver, primært opnås ved forespørgsler og analytiske 

handlinger. Standarden gør det samtidig klart, at såfremt foretagne forespørgsler og analytiske 

                                                           
62 Revisorhåndbogen 2013, Revision, s. 1950, ISRS 4410 (ajourført) pkt. 39 
63 Revisorhåndbogen 2013, Revision, s. 1740, ISRE 2400 (ajourført), pkt. 6  
64 Revisorhåndbogen 2013, Revision, s. 1741, ISRE 2400 (ajourført), pkt. 13  
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handlinger ikke er nok til at give egnet tilstrækkeligt bevis for en konklusion, skal revisor udføre 

andre handlinger for at fremskaffe egnet og tilstrækkeligt bevis. 65  

 

Planlægning 

Revisor skal som ved andre erklæringsopgaver med sikkerhed planlægge og udføre et review 

med professionel skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder som 

medfører, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Dernæst er revisors faglige vurdering 

vigtig for udførelse af en reviewopgave. Den faglige vurdering er essentiel, for at revisor kan tage 

stilling til væsentlighed, hvilke handlinger der skal udføres, samt når revisor skal vurdere 

tilstrækkeligheden og egnetheden af indhentet beviser, og ved udformning af revisors konklusion på 

årsregnskabet.66  

 

I ISRE 2400 (ajourført) fastsættes det, at revisor ikke må acceptere opgaver, med mindre de har 

etableret de fornødne systemer til at varetage en reviewopgave, som sikre at det er hensigtsmæssigt 

samt at opgaven har et fornuftigt formål. Det er derudover et krav, at den opgaveansvarlige partner 

har de rette kompetencer i form af færdigheder og teknikker, der knytter sig til erklæringsopgaver 

med sikkerhed.67   

 

Revisor skal herudover aftale vilkårene for opgaven med den daglige ledelse, eller den øverste 

ledelse (hvor det må være relevant), før opgaven udføres. Hertil skal der udfærdiges et aftalebrev 

som dokumentation herpå.68 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Artikel fra FSR vedr. ISRE 2400 (ajourført), ”Opgaver om review af historiske regnskaber” 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
20standarder/Standarder%20om%20review/ISRE%202400%20ajourfoert%20februar%202013 
66 Artikel fra FSR vedr. ISRE 2400 (ajourført), ”Opgaver om review af historiske regnskaber” 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
20standarder/Standarder%20om%20review/ISRE%202400%20ajourfoert%20februar%202013 
67 Revisorhåndbogen 2013, Revision, s. 1743, ISRE 2400 (ajourført), pkt. 24  
68 Revisorhåndbogen 2013, Revision, s. 1745-1746, ISRE 2400 (ajourført), pkt. 36-37  
 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
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Arbejdshandlinger 

 

Forståelse for virksomheden  

Ved reviewerklæring skal revisor opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser. At opnå 

forståelse af virksomheden er en dynamisk og kontinuerlig proces, hvor der indsamles, opdateres og 

analyseres oplysninger frem til datoen på revisors erklæring.  

 

Udføre reviewhandlinger 

Revisor skal udforme reviewhandlinger i relation til alle de væsentlige poster i regnskabet med 

fokus på de steder i regnskabet, hvor der er sandsynligt, at fejlinformation kan forefindes. Ved 

udførelsen af reviewhandlinger skal revisors forespørgsler omfatte bestemte forhold, samt at 

handlingerne altid skal rettes mod følgende specifikke forhold: 

- Nærtstående parter 

- Besvigelser og manglende overholdelse af lov og øvrig regulering 

- Fortsat drift 

  

Yderligere handlinger 

Såfremt revisor under udførelsen af reviewhandlinger bliver bekendt med et eller flere forhold der 

indikerer, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor udføre yderligere 

arbejdshandlinger. Disse yderligere handlinger kan være i form af forespørgsler, analytiske 

handlinger eller andre handlinger.69 Handlingerne skal være tilstrækkelige til at revisor kan 

konkludere, at forhold(ene) sandsynligvis ikke vil medføre, at regnskabet som helhed indeholder 

væsentlig fejlinformation, eller fastslå, at forhold(ene) medfører, at regnskabet som helhed 

indeholder væsentlig fejlinformation.70 

 

Bevis og dokumentation 

Revisor skal som ved andre erklæringsopgaver med sikkerhed planlægge og udføre et review 

med professionel skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder der 

                                                           
69 Se figur 3.2 ”Revisionshandlinger til opnåelse af revisionsbevis” 
70 Artikel fra FSR vedr. ISRE 2400 (ajourført), ”Opgaver om review af historiske regnskaber” 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
20standarder/Standarder%20om%20review/ISRE%202400%20ajourfoert%20februar%202013 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
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medfører, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Revisors faglige vurdering er vigtig 

for udførelsen af en opgave, herunder ved stillingtagen til væsentlighed, hvilke arbejdshandlinger 

der skal udføres, samt når revisor skal vurdere tilstrækkeligheden af det opnåede bevis og 

udformning af revisors konklusion på regnskabet. 

 

Rapportering og erklæring  

Revisor udtrykker sin konklusion på grundlag af det bevis, der er opnået under udførelse af et 

review. Revisor udtrykker en konklusion uden modifikationer, når revisor har opnået begrænset 

sikkerhed og er i stand til at konkludere, at revisor ikke er blevet opmærksom på forhold, der kan 

give revisor anledning til at mene, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 

overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Bemærkelsesværdigt er 

det, at konklusionen er udformet negativt ved brug af dobbelt negation, i modsætning til den 

positive formulering på en revisionskonklusion. Revisor udtrykker således ikke samme grad af 

sikkerhed som ved en revisionskonklusion, da udførelsen af handlinger er betydeligt mindre 

omfattende ved et review.71  

 

Revisor har i sin konklusion mulighed for at udtrykke modifikationer, såfremt revisor på baggrund 

af de udførte handlinger og det opnåede bevis fastslår, at regnskabet indeholder væsentlig 

fejlinformation, eller når revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

 

Såfremt regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, skal revisor udtrykke en konklusion med 

forbehold, såfremt modifikationen er væsentlig men ikke gennemgribende for regnskabet, eller en 

afkræftende konklusion, såfremt modifikationen både har en væsentlig og gennemgribende 

indvirkning på regnskabet. 

 

Ved manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis skal revisor udtrykke en 

konklusion med forbehold, såfremt at de mulige indvirkninger af eventuel ikke opdagede 

                                                           
71 Artikel fra FSR vedr. ISRE 2400 (ajourført), ”Opgaver om review af historiske regnskaber” 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
20standarder/Standarder%20om%20review/ISRE%202400%20ajourfoert%20februar%202013 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20internationale%
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fejlinformation på årsregnskabet kan være væsentlige, men ikke gennemgribende. Revisor skal ikke 

udtrykke en konklusion, såfremt revisor kan konkludere, at de mulige indvirkninger af eventuel 

ikke opdagede fejlinformation på årsregnskabet, kan være både væsentlig og gennemgribende. 72  

  

Revisor skal såfremt det er nødvendigt, indsætte ”supplerende oplysninger vedrørende forståelse af 

reviewet” eller anden passende overskrift i sin erklæring. Dette skal gøres, såfremt revisor ser det 

for nødvendigt at kommunikerer om et forhold, som ikke er præsenteret eller angivet i regnskabet, 

og som efter revisors vurdering er relevant for brugers forståelse af regnskabet.73 

 

Revisor udarbejder ikke protokol ved rapportering i erklæringsstandard for review. 

 

3.4.4 Udvidet gennemgang 

Anvendelse og regulering 

Som følge af regeringens tiltag omkring lempelser for erhvervslivet er formålet med den nye 

standard udvidet gennemgang, at skabe et mildere alternativ til revision for selskaber i 

regnskabsklasse B. Standarden skal ses som en mellemting mellem revision og et review, og tager 

udgangspunkt i erklæring for review ISRE 2400 (ajourført), som giver begrænset sikkerhed, samt 

supplerende handlinger. Disse supplerende handlinger skal revisor udføre, for at opnå yderligere 

sikkerhed for revisors konklusion i forhold til et review. 

 

Udvidet gennemgang er udarbejdet efter dansk lovregulering. Da udvidet gennemgang tager 

udgangspunkt i erklæringsstandard for review ISRE 2400 (ajourført), er det derfor kun for så vidt 

angår krav og vejledning i henhold til den danske begrebsramme. En del af kravene i ISRE 2400 

(ajourført) kan således udelades i standarden for udvidet gennemgang. Dette vil blive beskrevet 

nærmere i afsnittet herunder.  

                                                           
72 Revisorhåndbogen 2013, Revision, s. 1752-1754, ISRE 2400 (ajourført), pkt. 75-85 
73 Revisorhåndbogen 2013, Revision, s. 1756, ISRE 2400 (ajourført), pkt. 90 
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Erklæringen udvidet gennemgang er for virksomheder som gerne vil fravælge revision. Valget 

mellem udvidet gennemgang og de øvrige revisors erklæringer skal altid ses i lyset af den enkelte 

virksomheds konkrete omstændigheder, samt de behov som brugerne af årsrapporten har. Det er 

derfor vigtigt, at revisor tager en dialog herom med den enkelte kunde og dennes pengeinstitut, 

herunder eventuelle andre relevante eksterne brugere af årsrapporten.  

 

Anvendelsen af erklæringen for udvidet gennemgang på årsregnskaber omfattes af beslutninger 

vedtaget på ordinære generalforsamlinger, som afholdes den 1. januar 2013 eller senere.74   

 

Planlægning 

Som omtalt, er erklæringsstandarden for udvidet gennemgang primært baseret på erklæringen for 

review ISRE 2400 (ajourført), hvorfor planlægningsfasen også er tæt tilknyttet til den der sker ved 

et review. Ved udvidet gennemgang skal arbejdet også her planlægges således, at opgaven kan 

udføres effektivt, samt der skal opnås en forståelse for virksomheden og dens omgivelser.  

 

Revisor skal ligeledes ved udvidet gennemgang planlægge og udføre opgaven med professionel 

skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder, der medfører, at årsregnskabet 

indeholder væsentlig fejlinformation. Revisor skal anvende faglig vurdering, herved forstås 

anvendelsen af relevant oplæring, viden og erfaring indenfor området, for at kunne træffe 

beslutninger på et kvalificeret grundlag om de handlinger, der er passende efter opgavens 

omstændigheder. Dertil skal revisor have den rette kompetence i form af færdigheder og teknikker 

til at udføre erklæringsopgaven.75  

 

                                                           
74 ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, Revisorhåndbogen 
2013, s. 125, pkt. 5.  
75 ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, Revisorhåndbogen 
2013, s. 125, pkt. 11-13. 
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Revisor skal aftale vilkårene for opgaven med den daglige ledelse, eller den øverste ledelse (hvor 

det må være relevant), før opgaven udføres. Der skal udfærdiges et aftalebrev som dokumentation 

herpå, som skal indeholde de væsentlige aftalte forhold om ansvar mv., samt indeholde oplysninger 

om den forventede form og det forventede indhold af erklæringen.76 

 

Arbejdshandlinger 

Arbejdshandlingerne kan opdeles i tre dele, reviewhandlinger, supplerende handlinger og yderligere 

reviewhandlinger. Handlingerne vil alle blive beskrevet i nærværende afsnit. 

 

Reviewhandlinger 

Reviewhandlinger skal indeholde følgende områder, med henblik på at opnå begrænset sikkerhed 

for revisors konklusion om årsregnskabet. Handlingerne består primært af forespørgsler og 

analytiske handlinger. 

 

Væsentlighed  

Revisor skal fastsætte et væsentlighedsniveau for årsregnskabet som helhed, og anvende dette ved 

udformning af handlinger samt vurdering af resultatet af handlinger. Såfremt revisor undervejs 

bliver opmærksom på oplysninger, som ville have fået revisor til at fastsætte et andet 

væsentlighedsniveau fra start, skal dette genovervejes. 

 

Forståelse  

Revisor skal opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, der er tilstrækkelig til, at 

revisor kan identificere områder i årsregnskabet, hvor der sandsynligvis kan opstå væsentlig 

fejlinformation. På baggrund af den opnåede forståelse skal revisor udforme handlinger, der retter 

                                                           
76 ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, Revisorhåndbogen 
2013, s. 128, pkt. 22-23. 
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sig mod disse områder. Foruden forståelsen for virksomheden og dens omgivelser skal revisor have 

forståelse for virksomhedens art, brancheforhold samt regulering og andre eksterne forhold.  

 

Udformning og udførelse af handlinger 

Revisor skal udforme og udføre forespørgsler og analytiske handlinger for at opnå tilstrækkeligt og 

egnet bevis som grundlag for en konklusion på årsregnskabet. Revisor skal udføre forespørgsler til 

den daglige ledelse og andre i virksomheden (hvor det må være relevant), omkring forhold af 

betydning for årsregnskabet.  

Under udførelsen af handlinger skal revisor i øvrigt være opmærksom på følgende forhold:77 

- Nærtstående parter 

- Besvigelser og manglende overholdelse af love eller øvrig regulering 

- Fortsat drift  

- Brug af arbejde udført af andre  

 

Afstemning   

Revisor skal opnå bevis for, at årsregnskabet stemmer overens med den underliggende bogføring. 

 

Supplerende handlinger78 

Udover anførte arbejdshandlinger ved erklæringsstandard for review ISRE 2400 (ajourført), skal 

revisor udføre følgende supplerende handlinger:79 

- Indhentelse af udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen 
                                                           
77 ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, Revisorhåndbogen 
2013, s. 130-131, pkt. 36-41. 
78 ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, Revisorhåndbogen 
2013, s. 154-155. 
79 Artikel fra FSR vedr. udvidet gennemgang: 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Udvidet%20Gennemgang/
Standard%20om%20udvidet%20gennemgang%20-%2022_04_2013 
 
 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Udvidet%20Gennemgang
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- Indhentelse af engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens 

pengeinstitutter 

- Indhentelse af oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser (advokatbreve)  

- Indhentelse af dokumentation for, at virksomhedens indberetninger af A-skat, AM-bidrag, 

merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt foretaget på grundlag af bogføringen 

 

For alle ovenstående punkter gælder det, at handlingerne kun skal udføres såfremt det har relevans. 

Vi vil nedenfor give en dybere beskrivelse af de 4 supplerende handlinger. 

 

Indhentelse af udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen 

Ved revisors indhentelse af udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog opnås supplerende bevis for 

aktiver og forpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser mv. i årsregnskabet. Udskrift 

fra personbog skal altid hentes med henblik på at indhente information om, hvorvidt virksomheden 

har virksomhedspant eller pant i andet løsøre. Udskrift fra tingbog, herunder andelsboligbog og 

bilbog indhentes for virksomheder, der ifølge årsregnskabet har aktiver der omfattes af 

tinglysningsloven. Revisor skal kontrollere, at indhentede informationer er afspejlet korrekt i 

årsregnskabet i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven, herunder f.eks. om: 

- Virksomheden har ejerskab til aktiver, eller 

- Aktiverne er stillet til sikkerhed 

   

Indhentelse af engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter 

Engagementsbekræftelser indhentes ved brug af udarbejdet standardforespørgsel til pengeinstitutter 

fra FSR og Finansrådet. Engagementsforespørgsler sendes af revisor direkte til de pengeinstitutter, 

som der ifølge årsregnskabet er registreret et mellemværende til. Revisor skal kontrollere, at de 

indhentede informationer er afspejlet korrekt i årsregnskabet, herunder f.eks. om: 

- Tilstedeværelse af virksomhedens indeståender og værdipapirer, herunder 

sikkerhedsstillelse i disse 
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- Fuldstændighed af forpligtelser over for pengeinstitutter, herunder kontraktlige 

forpligtelser, garantier og kautioner 

 

Indhentelse af oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser (advokatbreve) 

Såfremt revisor i forbindelse med udførelsen af den udvidet gennemgang får kendskab til, at 

virksomheden har gjort brug af advokat eller er involveret i tvister, søgsmål, retssager eller lignende 

forhold, som kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet, skal revisor: 

- Fremsende forespørgsel til advokat, der er involveret i de pågældende forhold, med henblik 

på at indhente information herom, herunder information om de sandsynlige udfald heraf, og 

de hermed forbundne omkostninger for virksomheden 

- Kontrollere, at indhentede informationer er afspejlet i årsregnskabet i overensstemmelse 

med bestemmelserne i årsregnskabsloven, herunder f.eks. fuldstændigheden af aktiver, 

forpligtelser og eventualforpligtelser. 

 

Indhentelse af dokumentation for, at virksomhedens indberetninger af A-skat, AM-bidrag, 

merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt foretaget på grundlag af bogføringen 

 
Virksomhedens indberetninger til SKAT af A-skat, AM-bidrag, lønsumsafgift og merværdiafgift 

afstemmes til bogføringen for 3 perioder eller det færre antal perioder, som der er indberetningspligt 

for i det pågældende regnskabsår. Det skal kontrolleres, at indberetninger for de pågældende 

perioder er foretaget rettidigt og korrekt på baggrund af bogføringen. Er dette ikke tilfældet, skal 

revisor tage stilling til, om forholdet kan medføre ledelsesansvar, samt rette eventuel påvirkning på 

årsregnskabet.   

 

Yderligere reviewhandlinger 

Såfremt revisor bliver opmærksom på et eller flere forhold, som giver revisor grund til at mene, at 

årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor udforme og udføre yderligere 

handlinger. Handlingerne er reviewhandlinger og skal sikre, at revisor kan konkludere, at 

forhold(ene) sandsynligvis ikke vil medfører, at årsregnskabet som helhed indeholder væsentlig 
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fejlinformation, eller fastslå at forhold(ene) medfører, at årsregnskabet som helhed indeholder 

væsentlig fejlinformation. Det vil sige, at revisor altså ikke kan nøjes med at udføre review 

handlinger tillagt de 4 ovenstående supplerende handlinger, såfremt revisor har mistanke om 

væsentlig fejlinformation. I disse tilfælde skal revisor udføre omtalte yderligere handlinger for at 

kunne konkludere retvisende på årsregnskabet.   

 

Bevis og dokumentation 

Revisor skal ved udførelsen af en opgave om udvidet gennemgang udarbejde arbejdspapirer, der 

dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring.80 

 

Som nævnt ovenfor skal revisor vurdere om der er opnået tilstrækkeligt og egnet bevis ved de 

udførte handlinger. Er dette ikke tilfældet, skal der udføres yderligere handlinger, for at revisor er i 

stand til at udforme en konklusion på årsregnskabet. Såfremt revisor ikke er i stand til at opnå 

tilstrækkelige og egnede beviser, skal revisor drøfte disse begrænsninger samt indvirkningen på 

omfanget af opgaven med den daglige ledelse eller (hvis relevant) den øverste ledelse.  

 

Foruden de beviser, som der opnås ved udførelsen af reviewhandlinger samt de supplerende 

handlinger, indhenter revisor ligeledes en regnskabserklæring fra ledelsen, der i sin form minder om 

den regnskabserklæring der anvendes ved en revision. 81  

 

Rapportering og erklæring 

Udvidet gennemgang indeholder foruden reviewhandlinger, supplerende handlinger som skal 

medvirke til forøgelse af grundlaget for sikkerhed i revisors konklusion. Konklusionen på udvidet 

gennemgang giver således højere grad af sikkerhed end ved et review, men mindre grad af 

                                                           
80 Revisorloven § 23. 
81 ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, Revisorhåndbogen 
2013, s. 132-133, pkt. 48-52. 
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sikkerhed end en revision. Revisors konklusion på erklæringen udvidet gennemgang er positiv, som 

ved en erklæring for revision. Der er således forskel i forhold til en reviewerklæring, som er 

udformet negativt. Den positivt udformede konklusion på erklæringen skyldes eftersigende de 

supplerende handlinger, som gør at revisor opnår højere grad af sikkerhed og dermed nok til at 

konklusionen er positiv.  

 

Bliver revisor under udførelsen af handlinger bekendt med forhold, som giver anledning til at 

konkludere, at der skal foretages en væsentlig ændring i årsregnskabet, skal revisor enten udtrykke 

en konklusion med forbehold eller en afkræftende konklusion. Disse modifikationer kan være i 

form af, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, eller revisors manglende mulighed for 

at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis.82  

 

Derudover skal revisor, ligesom ved en revision, give supplerende oplysninger om forhold i 

regnskabet såvel som andre forhold, der kan have afgørende betydning for regnskabsbrugers 

forståelse af årsregnskabet. Supplerende oplysninger er forudsat, at revisor har opnået tilstrækkeligt 

og egnet bevis til at konkludere, at det ikke er sandsynligt, at forholdet er væsentligt fejlbehæftet, 

som det præsenteres i årsregnskabet. Forholdet kan også være uden for årsregnskabet, og uden at 

være i strid med lovgivning eller anden regulering, men som revisor mener, er væsentligt for 

regnskabsbrugers forståelse af udvidet gennemgang, og som derfor skal indsættes i supplerende 

oplysninger.83 

 

Revisor udarbejder, ligesom ved et review, ikke protokol ved rapportering i erklæringsstandard for 

udvidet gennemgang. 

 

                                                           
82 ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, Revisorhåndbogen 
2013, s. 134-136, pkt. 60-72. 
83 ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, Revisorhåndbogen 
2013, s. 137, pkt. 74-78. 
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3.4.5 Revision 

Anvendelse og regulering 

En revision skal udarbejdes på baggrund af 37 internationale revisionsstandarder. I nærværende 

afsnit er udvalgt dem, som har størst relevans i forhold til afhandlingens problemstilling.  

 

Ved revision af regnskaber er det jf. ISA 200 revisors overordnede mål: 

(a) ” at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, således at revisor 

er i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender 

er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og 

(b) at forsyne regnskabet med en erklæring og kommunikere som krævet af ISA’erne i 

overensstemmelse med revisors observationer.84”  

 

Det fremgår endvidere af ISA 200, pkt. 17, at revisor skal indhente tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for at opnå høj grad af sikkerhed. Høj grad af sikkerhed opnås ved at reducere 

revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau som tidligere er beskrevet til 5 %. 

 

Af ISA 200, pkt. 18-21 fremgår det, at revisionen skal gennemføres i overensstemmelse med de 

ISA’er der er relevant for revisionen. En ISA er relevant, når de omstændigheder som ISA’en 

omhandler, foreligger. Det fremgår endvidere, at revisor skal have forståelse for de enkelte ISA’er 

med henblik på at forstå deres mål og anvende kravene behørigt. Revisor må ikke udtrykke 

overholdelse af en ISA i erklæringen med mindre alle krav i ISA’en er overholdt. Revisor skal i 

forbindelse med planlægningsfasen fastsætte de ISA’er, som er relevante for udførelse af 

revisionen, så målet om tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis kan opnås. 

 

 

                                                           
84 Revisorhåndbogen 2013, s. 1074, pkt. 11. 
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Revisionsprocessen 

En revision er omfattet af 37 internationale revisionsstandarder. De vigtigste i forbindelse med 

revisionsprocessen er: 

- ISA 300, vedrører planlægningen af revision af regnskaber 

- ISA 315, som omhandler identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 

igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser  

- ISA 500, omhandler revisionsbeviset 

- ISA 700, vedrører udformning af en konklusion og afgivelse af en erklæring om et regnskab 

 

Planlægning 

ISA 300 og ISA 315 omfatter begge planlægningsfasen. ISA 300 er meget overordnet kontra ISA 

315, som beskriver mere om hvordan planlægningen skal udføres. Målet med ISA 300 er at gøre 

revisor opmærksom på at revisionen skal planlægges, så den bliver udført effektivt. Standarden 

omhandler fastlæggelse af en overordnet revisionsstrategi for opgaven og revisionsplanen. Den 

fortæller endvidere, hvordan planlægning gavner revisionen på regnskabet. ISA 315 går dybere ind 

i planlægningsfasen. Målet med ISA 315 beskrives således: 

- ” Revisors mål er at identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation på både 

regnskabsniveau og revisionsmålsniveau, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 

gennem en forståelse af virksomhedens forhold og dens omgivelser, herunder dens interne 

kontrol, for derved at skabe et grundlag for at udforme og implementere reaktioner på de 

vurderede risici for væsentlig fejlinformation” 85 

 

Revisor skal altså have en forståelse af virksomheden og dens omgivelser. I den forbindelse skal 

revisor jf. ISA 315, pkt. 11 opnå forståelse for: 

(a) Virksomhedens brancheforhold, hvilken lovgivning virksomheden er underlagt samt øvrige 

relevante eksterne forhold 

                                                           
85 Revisionshåndbogen 2013, s. 1237, pkt. 3. 
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(b) Virksomhedens art. Med det menes der driften, ejerforhold og ledelsesstruktur, typer af 

investeringer i virksomheden med særligt formål samt virksomhedens struktur og 

finansiering. 

(c) Virksomhedens valg og anvendelse af regnskabspraksis 

(d) Virksomhedens mål og strategier og hermed forbunden forretningsrisici 

(e) Virksomhedens systemer til måling af regnskabsmæssige resultater 

 

Jf. ISA 315, pkt. 12, så skal revisor opnå forståelse for de interne kontroller i virksomheden, som er 

relevant for revisionen. Det er revisors faglige vurdering, der ligger til grund for om en intern 

kontrol er relevant for revisionen. En forståelse af virksomhedens interne kontroller hjælper revisor 

med at identificere, hvilke typer af mulig fejlinformation samt faktorer der indvirker på risiciene for 

væsentlig fejlinformation.86 

 

Revisor skal have forståelse for kontrolmiljøet. I den forbindelse skal revisor yderligere have 

forståelse for følgende: 

- Virksomhedens risikovurderingsproces. 

- Virksomhedens informationssystemer og forretningsprocesser 

- Virksomhedens kontrolaktiviteter 

-  Virksomhedens overvågning af egne kontroller  

 

Revisor skal opnå en forståelse for om virksomheden har en risikovurderingsproces. 

Risikovurderingsprocessen omhandler om virksomheden har processer, som er med til at 

identificere forretningsmæssige risici der er relevante for regnskabsaflæggelsen, herunder 

håndteringen og måling af risici.87 

 

                                                           
86 Revisorhåndbogen 2013, s. 1252, A49. 
87 Revisorhåndbogen 2013, s. 1239, ISA 315, pkt. 15. 
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Ved forståelse af informationssystemer og forretningsprocesser skal revisor have styr på hvilke 

transaktioner i virksomhedens drift, som har betydning for regnskabet. Endvidere skal revisor have 

styr på de it-systemer der anvendes til regnskabsaflæggelsen, samt hvordan bogføringen 

tilrettelægges.88 

 

Revisor skal opnå en forståelse for, hvilke kontrolaktiviteter der er, og om de er dækkende i forhold 

til de revisionsmål hvor væsentlig fejlinformation kan opstå. Revisor skal endvidere opnå en 

forståelse af, hvordan virksomheden reagerer på it-relaterede risici. 89 

 

Revisor skal have en forståelse om virksomhedens egen kontrol af kontrolmiljøet. Med andre ord 

skal revisor holde øje med om virksomheden selv holder styr på om deres kontrolmiljø er passende 

og dækkende, herunder om virksomheden selv foretager tilretninger til deres kontrolmiljø.90  

 

Arbejdshandlinger 

ISA 330 og ISA 500 omhandler revisionshandlinger. ISA 330 omhandler metoderne, hvor ISA 500 

omhandler beviset. Det er revisors mål at udforme og udføre revisionshandlinger på en sådan måde, 

at revisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og bliver i stand til at drage rimelige 

konklusioner som grundlag for revisionskonklusionen.91  

 

Revisor kan foretage forskellige revisionshandlinger. Der kan foretages substanshandlinger og test 

af kontroller. Revisionshandlingerne er defineret som følger: 

- substandshandling, er en revisionshandling, der er udformet til at opdage væsentlig 

fejlinformation på revisionsmålsniveau. Substandshandlinger omfatter detailtest og 

substandsanalytiske handlinger. 

                                                           
88 Revisorhåndbogen 2013, s. 1239-1240, ISA 315, pkt. 18 
89 Revisorhåndbogen 2013, s. 1240, ISA 315, pkt. 20 + 21 
90 Revisorhåndbogen 2013, s. 1240, ISA 315, pkt. 22 
91 Revisionshåndbogen 2013, s. 1286, ISA 330, pkt. 3 
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- test af kontroller, er en revisionshandling, der er udformet til at vurdere kontrollers 

funktionalitet med hensyn til at forebygge, eller opdage og korrigere væsentlig 

fejlinformation på revisionsmålsniveau.92   

 

Substandshandlinger og test af kontroller er med til at synliggøre risiciene for væsentlig 

fejlinformation på revisionsmålsniveau. På baggrund af denne vurderede risiko skal revisor udforme 

og udføre yderligere revisionshandlinger, som er mest effektive i forhold til at få dækket det enkelte 

revisionsmål. Den effektive revisionshandling kan være substandshandlinger, test af kontroller eller 

en blanding af de to.93 

 

Revisor skal foretage ovenstående sondring på hver gruppe af transaktioner, det vil sige posterne i 

balancen og resultatopgørelsen. Revisor skal i forbindelse hermed have klarlagt årsagerne til den 

vurderede risici på de poster, hvor væsentlig fejlinformation kan opstå. Årsagerne kan enten skyldes 

den iboende risiko eller kontrolrisikoen. Som tidligere beskrevet er den iboende risiko 

sandsynligheden for at fejl kan opstå, hvor kontrolrisikoen er risikoen for at de interne kontroller 

ikke fanger fejlene.  

 

Revisor skal på baggrund af den vurderede risiko tilrettelægge revisionshandlinger, så de passer til 

den vurderede risiko. Jo højere risiko den enkelte regnskabspost tildeles, jo højere styrke skal 

revisionshandlingerne have.94 Revisors mål er at foretage revisionshandlinger, så det ender med et 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. I forbindelse med revision af regnskabsklasse B 

virksomheder er det alment kendt, at der ikke altid er velfungerende interne kontroller og i nogle 

tilfælde slet ingen kontroller. I disse tilfælde kan et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis ikke 

fremkomme ved test af kontroller. I stedet skal revisionen baseres på substansanalytiske handlinger 

eller detailtest. 

 

                                                           
92 Revisorhåndbogen 2013, s. 1286, ISA 330, pkt. 4 
93 Revisorhåndbogen 2013, s. 1291, ISA 330, pkt. A4-A8 
94 Revisorhåndbogen 2013, s. 1286 - 1287, ISA 330, pkt. 7 
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Et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis kan ikke fremkomme ved alene brug af test af kontroller. I 

disse tilfælde skal revisionen suppleres med substansanalytiske handlinger og detailtest. I 

nedenstående tabel er samlet, hvilke revisionshandlinger der kan foretages med henblik på 

opnåelsen af revisionsbevis. 

Revisionshandling Beskrivelse Eksempel 
Inspektion Undersøgelse af registreringer eller 

af interne og eksterne dokumenter 
eller fysisk undersøgelse 

Inspektion af at der findes bevis for 
godkendelse af registreringer (test af 
kontrol) 

Observation Overvære en proces eller en 
procedure, der bliver udført af andre 
end revisor 

Observation af lageroptællingen, der 
udføres af virksomhedens personale 
(substandshandling) 

Ekstern 
bekræftelse 

Direkte skriftligt svar til revisor fra 
tredjepart 

Engagementsbekræftelse, modtaget 
fra banken udgør en ekstern 
bekræftelse (substandshandling) 

Efterregning Kontrollere dokumenters eller 
registreringers matematiske 
nøjagtighed 

Efterregning af den matematiske 
nøjagtighed i virksomhedens 
opgørelse af feriepengeforpligtelsen 
(substandshandling) 

Genudførelse Revisors uafhængige genudførelse af 
virksomhedens interne procedurer 
eller kontroller 

I forbindelse med et 
beholdningseftersyn kan optælling af 
virksomhedens kontantbeholdning og 
afstemning til bogføringen være en 
genudførelse (substandshandling) 

Analytiske 
handlinger 

Vurdering af finansiel information, 
der udføres ved at undersøge 
sammenhænge mellem data 

Analyse af omsætningens fordeling 
pr. måned henover regnskabsåret 
sammenholdt med sidste år og 
revisors forventninger 
(substandshandling) 

Forespørgsel Opsøgning af information hos 
vidende personer inden for eller uden 
for virksomheden 

Forespørge direktionen om deres 
kendskab eller mistanke om 
besvigelser i virksomheden 
(risikovurderingshandling) 

 

Figur 3.2: ”Revisionshandlinger til opnåelse af revisionsbevis” 

Kilde: Revision i praksis, Karnov Group, Sumit Sudan m.fl., s. 38-39. 
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I relation til styrken af de enkelte revisionshandlinger er pålideligheden af revisionsbeviset 

afgørende. Følgende generalisering gælder for revisionsbevis: 

- Revisionsbevis er mere pålideligt, når det opnås fra uafhængige kilder udenfor 

virksomheden. 

- Revisionsbevis, der opnås direkte af revisor, er mere pålideligt end revisionsbevis, der 

opnås indirekte eller som resultat af følgeslutning. 

- Revisionsbevis er mere pålideligt, når det er dokumenteret skriftligt, enten på papir, 

elektronisk eller andet medie. 95 

 

Bevis og dokumentation 

ISA 500 omhandler revisionsbeviset i revision af regnskaber. Det er revisors ansvar at udforme og 

udføre revisionshandlinger, så der kan opnås et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. På baggrund 

af revisionsbeviset skal revisor være i stand til at drage rimelige konklusioner som grundlag for 

revisionskonklusionen.96 Et egnet revisionsbevis betyder med andre ord kvaliteten af 

revisionsbeviset. Der opnås høj kvalitet, såfremt revisionsbeviset har høj grad af relevans og 

pålidelighed til at understøtte revisionskonklusionen. Ved relevans forstås, at de revisionshandlinger 

som danner grundlag for revisionsbeviset, skal have en logisk forbindelse til de revisionsmål som 

skal afdække revisionskonklusionen.97 Pålideligheden af revisionsbeviset omhandler hvordan 

revisionsbeviset er indhentet og hvor beviset kommer fra. Er revisionsbeviset indhentet fra ledelsen, 

så er det ikke ligeså pålideligt som hvis det var indhentet fra tredjemand. Når revisionsbeviset 

indhentes fra ledelsen, skal revisor vurdere om revisionsbeviset dækker nøjagtigheden og 

fuldstændigheden af informationen, samt om revisionsbeviset er tilstrækkelig præcist og detaljeret 

til formålet.98 

 

Revisionsbeviset skal også være tilstrækkeligt. Med det menes der kvantiteten af revisionsbeviset. 

Med andre ord, så skal der indhentes en tilpas mængde, som kan danne grundlag for en 

                                                           
95 Revisionshåndbogen 2013, s. 1362, ISA 505, pkt. 2. 
96 Revisorhåndbogen 2013, s. 1337, ISA 500, pkt. 1 
97 Revisorhåndbogen 2013, s. 1342, ISA 500, pkt. A27 
98 Revisorhåndbogen 2013, s. 1338, ISA 500, pkt. 9 
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revisionskonklusion. Revisionsbevisets tilstrækkelighed og egnethed er indbyrdes forbundet. 

Mængden af det indhentede revisionsbevis afhænger af risikoen fejlinformation. Jo større risiko 

desto mere revisionsbevis er der behov for. Samme sondring kan foretages med kvaliteten af det 

opnåede revisionsbevis. Jo bedre kvalitet desto mindre mængde er nødvendig.99 

 

Jf. figur 3.2 så kan revisionsbeviset blive dannet på baggrund af 7 typer af revisionshandlinger. Så 

længe det har relevans for revisionen, så kan revisor anvende alle typer af revisionshandlinger. Det 

kan derfor i en revision måske være nødvendigt at lave risikovurderingshandlinger, test af kontroller 

samt substanshandlinger. Forespørgsel, som er en risikovurderingshandling, kan give oplysninger 

som ikke tidligere har været kendt af revisionsteamet, samt at det kan understøtte det allerede 

indhentede revisionsbevis.100 Forespørgsler kan give vigtige informationer i forbindelse med en 

revision, men forespørgsler kan ikke alene danne tilstrækkeligt revisionsbevis til grundlag for en 

revisionskonklusion.101 

 

Rapportering og erklæring 

Når revisionen er færdig skal konklusionerne rapporteres. Dette sker både i form af erklæring på 

årsrapporten samt udarbejdelse af et revisionsprotokollat. 

 

I det foregående er beskrevet, hvilke handlinger revisor skal og kan foretage sig i forbindelse med 

revisionen. Resultatet heraf er en mængde af arbejdspapirer, som dokumenterer de konklusioner 

revisor er kommet frem til ved de udførte revisionshandlinger. Jf. ISA 700, er det revisors mål i 

forbindelse med erklæring på årsregnskabet: 

(a) ” at udforme en konklusion om regnskabet baseret på en vurdering af de konklusioner, der 

er draget fra det opnåede revisionsbevis, og 

                                                           
99 Revisorhåndbogen 2013, s. 1339, ISA 500, pkt. A4 
100 Revisorhåndbogen 2013, s. 1342, ISA 500, pkt. A23 
101 Revisorhåndbogen 2013, s. 1339, ISA 500, pkt. A2 
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(b) at udtrykke denne konklusion klart i en skriftlig erklæring, der også beskriver grundlaget for 

konklusionen.102”  

 

Jf. ISA 700, afsnit 10-15, så foreligger der en række krav i forbindelse med udformning af 

konklusion på årsregnskabet. De primære krav er som følger: 

- Regnskabet skal i alle væsentlige henseender være udarbejdet i overensstemmelse med 

relevant regnskabsmæssig begrebsramme 

- Revisor har opnået høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation. Dette er uanset om det skyldes besvigelser eller fejl 

 

Herefter skal revisor konkludere på regnskabet. Revisor kan udtrykke en konklusion med og uden 

modifikationer. Revisor skal udtrykke en konklusion uden modifikationer, når regnskabet i alle 

væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme.103 Revisor skal modificere konklusionen, såfremt revisor: 

(a) på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet som helhed indeholder 

væsentlige fejl, eller 

(b) revisor ikke kan opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis til at konkludere, om regnskabet 

som helhed indeholder væsentlige fejl.104    

 

Er revisor kommet frem til en konklusion uden modifikationer, så skal det fremgå at påtegningen er 

uden forbehold jf. erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 3. Er revisor derimod kommet frem til en 

konklusion, som skal modificeres, så kan revisor afgive følgende konklusioner: 

- Konklusion med forbehold, når forholdet er væsentligt men ikke gennemgribende 

- Afkræftende konklusion, når forholdet er væsentligt og gennemgribbene som følge af, at 

regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation 

                                                           
102 Revisorhåndbogen 2013, s. 1583, ISA 700, pkt. 6 
103 Revisorhåndbogen 2013, s. 1585, ISA 700, pkt. 16 
104 Revisorhåndbogen 2013, s. 1585, ISA 700, pkt. 17 
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- Manglende konklusion, når forholdet er væsentligt og gennemgribbene som følge af, at der 

ikke kan opnås tilstrækkeligt revisionsbevis.105 

 

Revisor har udover forbehold også mulighed for at give en supplerende oplysning om forhold i 

regnskabet, som kan have indflydelse på regnskabslæserens forståelse af regnskabet. Supplerende 

oplysninger skal gives når ledelsen kan ifalde ansvar, og forholdet som er omtalt ikke kræves af den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme.106 

 

I forhold til de øvrige erklæringsstandarder, så skal der ved revision også udarbejdes et 

revisionsprotokollat. I et revisionsprotokollat redegør revisor for omfanget og arten af de udførte 

revisionshandlinger, herunder konklusionen herpå. Revisor skal jf. Revisorloven § 20, stk. 1-3 give 

oplysninger om følgende: 

1) ” Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder væsentlig usikkerhed, fejl eller 

mangler vedrørende virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontroller, 

2) Forhold, som normalt må forventes at have betydning for modtagerens eller hvervgiverens 

stillingtagen til årsregnskabet m.v.,  

3) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og  

4) Hvorvidt revisor under revisionen har medtaget alle de oplysninger, der er anmodet om”  

 

3.5 Delkonklusion 
Dette teoriafsnit har til formål, at besvare følgende underspørgsmål: 

- Hvorfor er den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang kommet? 

- Hvilke erklæringsstandarder er der, og hvilke grader af sikkerhed er der på de forskellige 

erklæringsstandarder? 

 

                                                           
105 Revisorhåndbogen 2013, s. 1611, ISA 705, pkt. A1 
106 Revisorhåndbogen 2013, s. 1589, ISA 700, pkt. 46 
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Som tidligere beskrevet har Danmarks regering siden 2001 haft som mål at gøre det lettere at drive 

virksomhed i Danmark, og dermed skabe et mere konkurrencedygtigt samfund. I perioden fra 2001 

og frem til i dag er der foretaget en række af forskellige tiltag, herunder løbende lempelse af 

revisionspligten. Første lempelse skete i 2006 og anden lempelse skete med virkning fra starten af 

2011. Offentliggørelsen af erklæringsstandarden udvidet gennemgang er den tredje lempelse af 

revisionspligten for virksomheder i regnskabsklasse B. Standarden har været længe undervejs og 

kunne allerede havde været vedtaget samtidig med anden lempelse af revisionspligten.  

 

Revisionspligten for regnskabsklasse B har ikke kun været presset fra national side. EU-

Kommissionen offentliggjorde, i kølvandet på den finansielle krise, en grønbog i 2010. Grønbogen 

lagde op til en række emner, som skulle under debat i medlemslandene. Det ene emne var 

revisionspligten for SMV-segmentet. Forslaget fra EU, var enten at fjerne revisionspligten helt eller 

at indfører en ny type lovbestemt ordning. 

 

FSR frygtede, at en fjernelse af revisionspligten vil medfører en skævvridning i revisionsbranchen, 

da mindre revisionshuse fremadrettet vil mangle revisionskunder. Resultatet heraf vil være, at den 

dygtige arbejdskraft kun vil søge til de største revisionshuse. FSR var derfor af den holdning, at en 

ny lovbestemt type erklæring var vejen Danmark skulle gå, og derfor kom erklæringsstandarden 

udvidet gennemgang. 

 

Med vedtagelsen af erklæringsstandarden om udvidet gennemgang har virksomheder i 

regnskabsklasse B mulighed for at vælge følgende revisors erklæringer på årsregnskabet: 

- Assistance med opstilling 

- Review 

- Udvidet gennemgang 

- Revision 
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Alle virksomheder i regnskabsklasse B kan vælge at lade deres årsregnskab være underlagt udvidet 

gennemgang og revision. Det er kun de mindste virksomheder i regnskabsklasse B, som har 

mulighed for at være underlagt review eller assistance med opstilling.  

 

Erklæringerne er meget forskellige både med hensyn til revisors bagvedliggende arbejde, men også 

i forhold til den sikkerhed de enkelte erklæringer tilskrives. Generelt kan siges, at jo mere revisor 

kontrollerer, desto højere sikkerhed kan der gives på årsregnskabet. Revisor kan aldrig give fuld 

sikkerhed for at regnskabet er korrekt, men revision er det der kommer tættest på. Sikkerheden på 

de enkelte erklæringer styres af de arbejdshandlinger revisor skal udføre. Ved en revision kan 

anvendes en lang række af handlinger, som kan give et godt revisionsbevis. Eksterne bekræftelser 

tilskrives den største sikkerhed, da dette er meget pålideligt. Review og udvidet gennemgang kan 

langt hen af vejen gennemføres ved forespørgsler og analytiske handlinger. Disse typer af 

handlinger er ikke ligeså pålidelige som eksterne bekræftelse, og derved tilskrives erklæringerne 

forskellige sikkerheder. 

 

Ved revision tilskriver revisor en høj grad af sikkerhed for at årsregnskabet er korrekt. Høj grad af 

sikkerhed opnås ved at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau på 5 %. Til at opnå 

denne lave revisionsrisiko, skal revisors arbejde udføres på baggrund af 37 internationale 

revisionsstandarder.  

 

Ved review og udvidet gennemgang tilskrives en begrænset grad af sikkerhed for årsregnskabet. 

Ved begrænset grad af sikkerhed kan der ikke sættes en procentmæssig sikkerhed i tallene. Udvidet 

gennemgang er bygget op omkring reviewstandarden samt 4 yderligere handlinger. På baggrund 

heraf burde udvidet gennemgang alt andet lige tilskrives en større sikkerhed end review. De 4 

supplerende handlinger er: 

- Indhentelse af udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen 

- Indhentelse af engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens 

pengeinstitutter 

- Indhentelse af oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser (advokatbreve)  
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- Indhentelse af dokumentation for, at virksomhedens indberetninger af A-skat, AM-bidrag, 

merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt foretaget på grundlag af bogføringen 

 

Revisors erklæring om assistance med opstilling af finansielle oplysninger, er den erklæring der 

tillægges lavest sikkerhed. Ved denne erklæring tillægges ingen sikkerhed på årsregnskabet. Så ud 

fra standardens pålydende, så giver revisor 0 % sikkerhed i tallene. Revisor skal ligesom ved andre 

typer af erklæringer, anvende sine professionelle kompetencer og fornøden omhu til den konkrete 

opgave. På baggrund af dette kan det argumenteres for, at der er lidt sikkerhed i tallene. 

 

I forhold til nærværende afhandling vil fokus være på den nye erklæringsstandard udvidet 

gennemgang. De øvrige standarders medvirken er med til at give en forståelse for de forskellige 

erklæringer, der kan anvendes på årsregnskabet.  
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4. Analyse af erklæringsstandarden udvidet gennemgang 
Dette kapitel vil indeholde afhandlingens analytiske ramme. Kapitlet vil være opdelt i de af vores 

udvalgte relevante problemstillinger for den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang.   

 

I relation til vores problemformulering vil dette kapitel belyse følgende underspørgsmål: 

- Vil den nye standard om udvidet gennemgang skabe forventningskløft i samfundet? 

- Hvordan forventes omverdenen, herunder revisorer, at håndtere den nye standard om 

udvidet gennemgang?  

- Er revisorerne enige i, at valg af udvidet gennemgang kontra revision vil medfører op til 

25 % i administrative lempelser?  

 

4.1 Regnskabsbrugere 
For at besvare ovenstående underspørgsmål har vi valgt at se på følgende regnskabsbrugere:  

 

Figur 4.1: ”Regnskabsbrugere” 

Kilde: Egen tilvirkning 

Udvidet 
gennemgang

Myndighederne

Pengeinstitutterne

Leverandørerne/ 
Kunderne

Revisorerne



76 
 

 

Myndighederne 

For at belyse myndighedernes syn og holdning til den nye erklæringsstandard har vi foretaget 

interview med Peter Krogslund Jensen fra Erhvervsstyrelsen, som er chefkonsulent for det område 

som arbejder med revision. Peter har stort indblik i den nye erklæringsstandard i og med at han har 

arbejdet med standarden i samarbejde med FSR siden 2009.  

 

Leverandører/kunder 

Til at varetage leverandører og kundernes interesse har vi valgt at interviewe Kristian Koktvedgaard 

fra Dansk Industri. Kristian arbejder hos Dansk Industri som fagleder indenfor moms, regnskab og 

revision. Han har et stort indblik i den nye erklæringsstandard, og har flere gange udtrykt sin 

utilfredshed i medierne107.    

 

Pengeinstitutterne 

Til at belyse pengeinstitutternes holdning har vi foretaget interview med Niels Granholm-Leth fra 

Den Danske Finansanalytikerforening, som er formand for regnskabsudvalget. Til daglig arbejder 

Niels som aktieanalytiker hos SEB. Han er derudover supervisor for PWC, hvor han er med i en 

dommerkomite, som giver gode råd til udformning af årsregnskaber. Niels har ikke det store indblik 

i selve erklæringsstandarden udvidet gennemgang, men har til gengæld et stort indblik i 

pengeinstitutternes arbejde i forbindelse med kreditvurdering.        

 

Udover interview med DDF har vi kendskab til en stor undersøgelse udarbejdet af FSR i 

samarbejde med Epinion til pengeinstitutter omkring den nye erklæringsstandard udvidet 

gennemgang. Undersøgelsen er fra 2010, og vil indgå som tilgangsvinkel til pengeinstitutternes 

holdning til standarden. Undersøgelsen består af kvalitative interviews med øverste kreditansvarlige 

i syv ud af de otte største pengeinstitutter i Danmark. De otte største er valgt, fordi de tilsammen har 

                                                           
107 Artikel fra Revision & regnskabsvæsen, 2013, nr. 6, s. 58-64. 
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mere end 80 % af omsætningen blandt danske pengeinstitutter. Undersøgelsen er delt op i 2 faser. 

Den første er udført i august og september 2010, om værdien af revision som vedrører udvidet 

gennemgang. Den anden er foretaget i november 2010 med formålet om at give et samlet billede af 

danske pengeinstitutters holdning til brug af en udvidet gennemgang. I den første undersøgelse er 

der i alt gennemført interview med 73 ud af 121 danske pengeinstitutter (kun hovedsæder), hvilket 

giver en svarprocent på 60 %. I den anden undersøgelse er der gennemført interview med 82 ud af 

121, hvilket giver en svarprocent på 68 %. Undersøgelsen er vedlagt som bilag 3. 

  

FSR har bekræftet, at en undersøgelse foretaget i dag, ikke vil give et andet udfald end 

undersøgelsen foretaget i 2010. Årsagen hertil skyldes, at bankerne endnu ikke har set effekten af 

den nye erklæring på regnskaberne. FSR har tilkendegivet, at de vil foretage en ny undersøgelse om 

et par år. Til den tid har erklæringsstandarden været anvendt i praksis, og pengeinstitutterne har 

derfor et større kendskab til den.   

 

Revisorerne 

Hovedvægten for analysen er at belyse revisorernes holdning til standarden, da vi er bekendt med, 

at det er revisor som er ”lead-user”, og som skal videreformidle standarden til 

regnskabsproducenterne. Vi har foretaget interview med FSR, som er brancheorganisation for 

revisorerne, samt udarbejdet spørgeskemaundersøgelse til statsautoriseret revisorer, med henblik på 

at få kendskab til deres holdning til erklæringsstandarden. Repræsentant for FSR var Nicklas 

Tullberg Hoff, som er ansat som fagkonsulent hos FSR, og derudover er sekretær i 

revisionsudvalget og informatikudvalget. Endvidere sidder Nicklas i den faglige hotline, hvor 

medlemmer kan ringe og få svar på faglige spørgsmål. FSR har et kvalitetsstyringssystem kaldet 

Revimentor, hvor Nicklas står for den faglige ajourføring heraf, herunder udvidet gennemgang. 

Dermed har Nicklas et stort indblik i den nye erklæringsstandard.  

 

Spørgeskemaet er sendt ud til 656 statsautoriseret revisorer, og vi har fået 186 svar, svarende til en 

svarprocent på 28 %. Heraf har 26 % fuldført hele spørgeskemaet. Spørgeskemaet er vedlagt som 

bilag 2. 
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For at sikre kvalificeret svar fra vores respondenter i spørgeskemaundersøgelsen har vi indsat 

nedenstående kontrolspørgsmål:  

 

Ud af de adspurgte er der 181 statsautoriseret revisorer som varetager kunder i regnskabsklasse B. 

 

Det kan af de 2 efterfølgende diagrammer ses, at respondenterne burde være egnet til at svare på 

spørgeskemaets øvrige spørgsmål, da hovedparten af revisorerne, har størstedelen af deres kunder i 

regnskabsklasse B. Kun 13 respondenter har mindre end 20 % af deres kundeportefølje i 

regnskabsklasse B, men er medtaget på baggrund af, at de er statsautoriseret revisorer og derfor er 

tvunget til at sætte sig ind i standarden. Herudover kan vi se, at den gennemsnitlige revisor 

underskriver omkring 100 regnskaber i regnskabsklasse B hvert år. 
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4.2 Analysens problemstillinger 
Ud fra de foretagne interviews samt respondenternes svar på spørgeskemaundersøgelsen, finder vi 

følgende problematikker relevante i relation til besvarelse af vores problemformulering: 

- Politisk forventning om administrative lempelser på op til 25 %  

- Forstår kunden erklæringsstandarden udvidet gennemgang  

- Indvirkning på kreditgivning 

- Flere fejlbehæftede regnskaber som følge af fravalg af revision 
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- Kvaliteten af indholdet for erklæringsstandarden udvidet gennemgang 

Nedenstående afsnit vil omhandle hver af de fremfundne problemstillinger. 

 

4.2.1 Politisk forventning om administrative lempelser på op til 25 % 

Som tidligere beskrevet i afhandlingens teoretiske afsnit, så blev standarden effektueret på 

baggrund af et ønske om administrative lempelser. Den nye erklæringsstandsstandard udvidet 

gennemgang blev vedtaget af regeringen med henblik på, at kickstarte den danske økonomi. Samlet 

set kan 47.500 virksomheder anvende standarden, og der er lagt op til, at virksomhederne kan spare 

op til 25 % ved valg af udvidet gennemgang kontra revision. Påstanden om en besparelse på op til 

25 % ved valg af udvidet gennemgang kontra revision, er også blevet annonceret af tidligere 

Erhvervs- og vækstminister Anette Vilhelmsen. Det er forventningen, at denne lempelse af 

revisionspligten samlet vil give administrative lempelser på 236 mio. DKK. Øvrige aktører har 

offentligt meldt ud om besparelser, herunder bl.a. virksomheden Skagenfood A/S. De er blevet 

citeret i børsen, at de ser frem til en besparelse på 60.000 kr., svarende til 70-80 % af deres 

revisorregning året før.108 Besparelserne bygger på forventninger, og det er vores klare opfattelse, at 

såfremt der ikke er enighed i omverdenen omkring størrelsen af de administrative lempelser, så 

opstår der forventningskløft. 

 

Dette er en af afhandlingens helt centrale problemstillinger, hvorfor alle undtagen DDF bliver 

adspurgt om deres holdning ved foretagne interviews samt spørgeskema. Respondenterne er blevet 

stillet en række spørgsmål, som kan have indflydelse på størrelsen af de administrative lempelser. 

Først og fremmest, så er det revisorerne der ”lead-user”, hvorfor deres personlige holdning til 

standarden vil påvirke kunderne. Anvendelse af den nye erklæringsstandard om udvidet 

gennemgang kan først træde i kraft, når det er besluttet på den ordinære generalforsamling afholdt 

efter 1. januar 2013. På baggrund heraf er stillet nedenstående spørgsmål. 

 

 

                                                           
108 Artikel Børsen, 16. september 2013, ”60.000 kr. at spare” af Stephen Haar. 
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Der er allerede mange revisorer, som har kunder der har besluttet at anvende standarden. Ud fra 

ovenstående må det derfor antages, at næsten 2 ud af 3 revisorer ikke har forkastet standarden.  

Respondenterne er yderligere blevet spurgt om, hvor stor en del af deres kundegruppe der allerede 

har valgt udvidet gennemgang. Vores forventning var, at det kun ville være en meget lille del af 

respondenternes kundegruppe, som har valgt standarden.  

 

Noget overraskende, så er der en del revisorer som har taget godt i mod standarden. Standarden er 

forholdsvis ny, og ca. 25 % af respondenterne har allerede mere end 20 % af sin kundeportefølje i 

regnskabsklasse B på udvidet gennemgang. Ud fra ovenstående ser det ud til, at revisorer enten er 
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for eller imod, og dem som anbefaler standarden udvidet gennemgang, gør meget for at få kunderne 

over på denne. 

 

På baggrund af ovenstående kan det siges, at der er blandet holdninger til standarden på kort sigt fra 

revisorernes side. FSR forholder sig lidt tilbageholdent og forventer ikke den store tilslutning de 

første par år. FSR er dog også af den opfattelse, at der er nogle revisorer som har været lidt for 

hurtige til at få kunderne over i den nye standard. Dette kan underbygge standardens popularitet 

blandt nogle revisorer. DI er af den opfattelse, at ca. 25 % vil vælge standarden på kort sigt. 

Erhvervsstyrelsen forholder sig noget mere tilbageholdent og refererer til en undersøgelse lavet af 

FSR, som bygger på at 60 % vil vælge den over tid.   

 

Respondenterne er også blevet spurgt om deres forventninger på længere sigt. Resultatet heraf er 

illustreret på diagrammet nedenfor. 

 

Det er værd at bemærke, at der her er meget delte holdningerne. Det er tydeligt at se, at revisorerne 

enten er for eller imod. DI mener det kommer an på, hvordan udvidet gennemgang kommer til at 

fungere i praksis. Bliver standarden ikke accepteret i bankerne og kommer der ikke den forventede 

besparelse, så bliver standarden ikke en succes. DI tror, at der på lang sigt vil blive flyttet lidt, men 
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ikke meget. FSR er dog af en anden holdning. De mener, at udvidet gennemgang vil være klart 

mere brugbar og attraktiv på lang sigt. 

 

For at standarden skal blive en succes, så er det lagt op til fra FSR side, at revisorer skal tage 

kunden i hånden med henblik på et møde med banken. FSR mener derfor også at det er revisorerne, 

som er med til at påvirke den enkelte kunde til valg af erklæringsstandard. Vi har derfor stillet 

revisorerne nedenstående spørgsmål.   

 

Noget opsigtsvækkende er det, at næsten ca. 74 % af de adspurgte revisorer vil i nogen eller meget 

høj grad påvirke deres kunder til at vælge den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang. 

 

Som tidligere nævnt er det fra politisk side lagt op til, at der kommer en besparelse på op til 25 % 

ved valg af udvidet gennemgang kontra revision. Revisorerne er derfor blevet spurgt, om de er 

enige i denne besparelse. I diagrammet nedenfor er det illustreret, hvad revisorerne forventer den 

gennemsnitlige besparelse vil være.   
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Der er her tale om kæmpe forventningskløft mellem offentlighedens og revisorernes forventninger. 

Størstedelen af revisorerne, herunder ca. 90 %, forventer at der vil komme en gennemsnitlig 

besparelse på 0 – 15 %. Det må derfor antages, at der kommer en forventningskløft mellem 

kundernes forventninger til besparelsen, og den egentlige besparelse revisor har tænkt sig at give.  

 

Evalueres den forventede besparelse med den nye erklæringsstandards popularitet blandt 

revisorerne, så giver det en indikation om, at nogle revisorer har set en god forretningsmodel i at 

anbefale den nye standard. Det er her oplagt at gøre sig overvejelser om det er revisor eller kunden, 

der vinder ved valg af udvidet gennemgang. 

 

Kristian Koktvedgaard fra DI beskriver problemstillingen således: 

” Vores råd er sådan set til virksomhederne, at for det første skal de prøve at finde ud 

af om de får en 25 % besparelse før de begynder at gå vanvittigt meget videre. Spare 

de kun en 5-10 %, er det så en 500 - 1.000 kr. vi snakker om. Så mener vi sådan set, at 

de er bedre hjulpet med en revision.  Får de en væsentlig besparelse, så skal de 

overveje om de vil blive mødt med krav om revision i banken. Det er jo mere 
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omkostningsfyldt hvis du først har den ene erklæring og så skal ud og have den anden 

bagefter.”   

 

På baggrund af ovenstående anser vi det oplagt, at fortage en krydsanalyse på hvor stor en 

besparelse, revisorerne som anbefaler standarden, forventer at give. Dette er illustreret i 

nedenstående diagram. 

 

 

Hele 74 % vil i nogen eller meget høj grad anbefale standarden, dog er det de færreste der forventer 

en gennemsnitlig besparelse på 25 %. Dette er tankevækkende og giver anledning til at gøre sig 

følgende overvejelser: 

- Er besparelsen på op til 25 % realistisk i forhold til det bagvedliggende arbejde. 

- Ser revisorerne en god forretningsmodel i at anbefale udvidet gennemgang til så mange som 

muligt, da dette vil gavne dækningerne på sagerne.   

- Er revisorerne i forvejen presset så meget på revisionshonorarerne, at det derved er 

urealistisk at give en yderligere besparelse på op til 25 % ved valg af udvidet gennemgang. 

 

Krydsanalysen giver i den grad anledning til bekymringer i forhold til erklæringsstandardens 

eksistensgrundlag. Det ses tydeligt, at de revisorer som anbefaler standarden til kunderne ikke 
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forventer at give den helt store besparelse. Af de revisorer, som i meget høj grad vil anbefale 

udvidet gennemgang, forventer ca. 70 % at den gennemsnitlige besparelse vil være på maks. 10 %.  

 

Ud fra ovenstående analyser er der grund til at tro, at nogle revisorer ser en god forretningsmodel i 

at få så mange af deres kunder som muligt over på udvidet gennemgang. Som tidligere beskrevet i 

det teoretiske afsnit om love og standarder, så er udførelsen, herunder bl.a. handlinger og 

dokumentationen af udvidet gennemgang, noget mindre omfattende end udførelsen af revision. På 

baggrund af dette burde det være realistisk med en pæn besparelse på revisorregningen i forhold til 

tidligere.   

 

Det er velkendt, at krisen har ramt revisionsbranchen. Det har bl.a. i 2013 medført massefyringer 

hos Ernst & Young109 og Deloitte110. Årsagen hertil skyldes bl.a. de pressede honorarer fra 

kunderne samt priskrig på revisionsydelser. Det vurderes på baggrund af ovenstående analyser, at 

revisorerne ikke har tænkt sig at give de helt store besparelse ved udvidet gennemgang kontra 

revision. Derfor er det interessant at kigge på, hvilke tiltag revisorerne mener der kan gøres for at 

skabe administrative lempelser i samfundet. 92 respondenter ud af 186, dvs. ca. 50 % har et bud på 

dette. Det er vores klare opfattelse at svarprocenten indikerer, at revisorer har stor interesse i 

problemstillingen ”administrative lempelser”, og de har muligvis følt sig provokeret af den 

offentlige udmelding om op til 25 % besparelse ved overgang fra revision til udvidet gennemgang. 

Nedenfor er oplistet de forslag som hyppigst er fremkommet: 

- Yderligere lempelse af revisionspligten for regnskabsklasse B 

- Forenkling af lovgivningen, herunder skatte- og momsloven 

- Standarderne og kvalitetskrav til dokumentation af revisionsbevis skal reduceres 

- Digitalisering på godt og ondt 

 

De samlede kommentarer kan ses i bilagsmaterialet. I det efterfølgende er nogle af de mest 

opsigtsvækkende kommentarer inddraget. 

                                                           
109 Artikel fra Børsen d. 19. juni 2013 ”Ernst & Young i stor fyringsrunde i Danmark” 
110 Artikel fra Børsen d. 23. april 2013 ”Massefyringer hos Deloitte” 
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” Færre regler omkring regnskabsaflæggelse. Færre ændringer i regler - det er min 

opfattelse, at der ofte indføres regler med henblik på at opnå administrative 

lempelser, men selve regelændringer medfører konverteringsomkostninger, og så 

opnår man den modsatte effekt. Det er vigtigt, at der er regeltro, så virksomheder og 

revisorer kan kapitaliserer herpå og opnå synergifordelene ved gentagelse.”  

 

Der er især mange kommentarer omkring digitaliseringen, herunder elektronisk indberetning af 

årsregnskabet i XBRL-format. En del har den holdning, at pligten om elektronisk indberetning af 

årsregnskaber er en administrativ byrde for virksomhederne. Samtidig er der også en del der går ind 

for en mere effektiv digitalisering. 

” At der er så stor fokus på revisors omkostninger kan undre, da der tilføres 

virksomhederne en masse merværdi. De største poster i regnskaberne er vareforbrug 

og lønninger, så hvis der skal ske forbedring i indtjeningen er det disse poster som 

fokus skal være på. Administrative byrder ligger meget på løn, moms og indberetning 

af salg til udland (statistik).”  

 

Der er rigtig mange kommentarer på de daglige indberetninger, som skal foretages af 

virksomhederne. De mener, at indberetninger til brug for statistikformål samt øvrige 

rapporteringskrav til offentlige myndigheder bør mindskes. 

” Mange, men det bliver på bekostning af troværdigheden og kvaliteten. Det samme 

mener jeg er tilfældet med udvidet gennemgang og lempelse af revisionspligt for de 

helt små selskaber. Sammen med de nye IVS'ere111 bliver det et slaraffenland for 

svindlere og bedragere, med mindre SKAT og Politi får tilført ressourcer til at 

bekæmpe disse.”  

 

Ovenstående citat bygger på en bekymring omkring konsekvenserne ved lempelse af 

revisionspligtig. 

                                                           
111 Iværksætterselskaber, kan stiftes for 1 kr. og træder i kraft pr. 1. januar 2014. 
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De 3 respondenter fra hhv. Erhvervsstyrelsen, FSR og DI er også blevet spurgt til deres forventning 

omkring besparelsen ved valg af udvidet gennemgang kontra revision. FSR mener klart, at de 25 % 

er urealistisk. Niklas Tullberg Hoff kommer med følgende kommentar hertil: 

” Men det er noget af det, at vi som brancheforening er tosset over. Bl.a. Annette 

Vilhelmsen har været ude og udtale sig om det her med besparelserne. Altså de 

begynder nu at blande sig i noget, som de på ingen måde skal blande sig i. Det er jo 

fuldstændig hen i vejret. Vi har jo det problem, at revisionspriserne i forvejen er 

konkurreret så langt ned, at det i mange tilfælde faktisk ikke kan betale sig.”  

 

DI tilslutter sig holdningen fra FSR. Her forventer man at se en besparelse på omkring 10 %. Helt 

anderledes lyder det fra Erhvervsstyrelsen. Peter Krogslund Jensen har følgende kommentar: 

” De beregninger er baseret på, at FSR kom med en faglig vurdering af hvad de mente 

at denne her standard kunne give i besparelse i forhold til revisionen. Og da vi mente, 

at der er dem der har den bedste viden på det her område, så er det de tal der er lagt 

til grund i forbindelse med lovbemærkninger, da det blev fremsendt, at 

virksomhederne vil kunne spare op til 25 %. Så udgangspunktet og forventningen er, 

at virksomhederne over en kam samlet set ville kunne spare op til 25 %. Så kan det 

være at den enkelte virksomhed får en mindre besparelse og der kan være nogle 

virksomheder der får en større besparelse baseret på virksomhedens konkrete 

omstændigheder.”  

 

Erhvervsstyrelsen forholder sig altså ikke til hvad de tror, men forholder sig til oplysninger de har 

fået fra FSR. Dette er yderst interessant, da FSR som udgangspunkt slet ikke er enig i den konkrete 

besparelse. Det er også interessant at vurdere lidt på informationsstrømmene i samfundet. Under en 

antagelse af, at FSR har sagt, at et specifikt givent selskab vil kunne opnå en besparelse på op til 25 

%. Herefter bliver der i de offentlige medier mere skrevet om en generel holdning om 25 % 

besparelse. Såfremt udvidet gennemgang bliver en fiasko pga. forventningskløften mellem 
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kundernes og revisorernes forventninger til honoraret, så bliver det herefter interessant at se hvem 

det falder tilbage på.   

 

Vi har i vores interview stillet kritiske spørgsmål til de 3 respondenters indsats i forbindelse med 

den nye erklæring om udvidet gennemgang. De er blevet spurgt, om de synes de har varetaget deres 

medlemmers interesser godt nok. FSR har følgende kommentar: 

” Ja det synes jeg i den grad vi har. Forstået på den måde, at alternativer var, og det 

var tæt på at ske tror jeg, at revisionspligten blev fjernet. Det er der selvfølgelig ingen 

revisorer der synes er særlig sjovt, så det synes jeg vi har. Så kan man så snakke om, 

om FSR skal gøre mere om at udbrede kendskabet til udvidet gennemgang.”  

 

Erhvervsstyrelsen og DI mener tilsvarende, at de har gjort det godt, og de er grundlæggende enige i 

argumentationen heraf. Erhvervsstyrelsen siger: 

” Man kan sige at udgangspunktet er, at revisionspligten er en af de største byrder der 

ligger på virksomhederne. De lempelser der kom nu, er politikerne der har vedtaget 

og ikke styrelse. Med den politiske situation der har været, så synes jeg vi har opnået 

nogle gode resultater. Jeg mener, at med de lempelser der er gennemført, så har vi 

reduceret revisionsbyrden med 1,5 mia. i 2006, 2010 og 2012. Det står i lovforslaget. 

Den gav jo temmelig meget. Det der skete også med erklæringsstandarden her, var jo 

at holdingvirksomheder fik jo også adgang til at anvende erklæringsstanden ligesom 

at holdingvirksomhederne også fik adgang til at fravælge revision. Så vi har altså fået 

holdingvirksomhederne med denne her gang. De har jo tidligere været afskåret fra og 

kunne fravælge revisionen. Så jeg synes vi har imødekommet erhvervslivet i den 

udstrækning det har været muligt.”  

 

De 3 respondenter er yderligere blevet spurgt om, hvad de tror de næste administrative lempelser 

bliver. Erhvervsstyrelsen kom med følgende svar: 
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” Jeg har ikke nogen politiske meldinger på det lige nu, heller ikke hvor den er på vej 

hen af. Der har været store diskussioner både da vi lempede op til 3 mio. og der var 

også store diskussioner da vi lempede op til 8 mio. og da erklæringsstanden er helt ny 

fra 2012. Jeg har ikke hørt at der skulle være nogen yderligere lempelser på 

revisionslejet. Men der er jo stadigvæk hele tiden det her pres på de administrative 

byrder, og det er en af dem der presser rigtig meget på for, at de mener det skal 

lempes fuldt ud. Så det er jo lidt hvordan politikkerne reagerer på noget af det pres.”  

 

I interviewet med DI erkendes det, at man har ønsket revisionspligten fjernet helt fra 

regnskabsklasse B, og man er ikke tilhænger af den nye standard om udvidet gennemgang. I stedet 

kunne man godt ønske sig en ny standard, som er mere skræddersyet til danske forhold.  DI 

kommer med følgende kommentar: 

” Problemet er at du har baseret den på et review, og så har du valgt at signalerer at 

den har større sikkerhed end den har, i den påtegning og de ekstra ydelser du har 

valgt. I stedet for at prøve at forholde sig til, hvad er det egentlig vi gerne vil have 

revideret og hvad er det vi gerne vil have sikkerhed for – og så vælge de ydelser ud. 

Og så sige, her på de områder har vi faktisk lavet revision.”  

  

FSR tror ikke, at der kommer nye lempelser på kort sigt, men de er ikke i tvivl om, at der om nogle 

år kommer en evaluering på udvidet gennemgang og først herefter bliver der taget stilling til, om 

der kommer yderligere lempelser.  

 

Størrelsen af de administrative lempelser er et af afhandlingens helt centrale problemstillinger. Ud 

fra analysen af spørgeskemaundersøgelsen samt interviews med vidende personer indenfor 

relevante fagorganisationer, så må det forventes, at der kommer til at opstå en forventningskløft 

omkring de administrative lempelser. Dette skal især ses i lyset af, at der er 74 % af revisorerne i 

spørgeskemapopulationen, som i nogen eller meget høj grad vil påvirke deres kunder til at anvende 

udvidet gennemgang. Dette er velvidende om, at de forventer, at der kun opnås en gennemsnitlig 

besvarelse på maks. 10 %, imens regeringen har udmeldt besparelser på op til 25 %. 



91 
 

 

4.2.2 Forstår kunden erklæringsstandarden udvidet gennemgang 

Allerede ud fra indledende interview med FSR blev vi bekendt med problematikken omkring, 

hvorvidt kunderne forstår den ydelse de køber. Forstår kunderne den nye erklæringsstandard 

udvidet gennemgang når den i sin udformning ligner erklæringen for revision, men reelt kun er et 

review tillagt 4 supplerende handlinger. Denne problematik ser vi for meget væsentlig i forhold til , 

om erklæringsstandarden vil blive en succes eller ej. Ud fra respondenternes svar i spørgeskemaet 

kan vi se, at revisorerne i overvejende grad ikke tror at kunderne forstår standarden. 54 % har svaret 

”i ringe grad” og 31 % har svaret ”I meget ringe grad”. Der er kun én revisor der mener, at 

kunderne forstår standarden i meget høj grad. Dette giver anledning til bekymring, da det må 

antages, at der i så fald vil komme en forventningskløft imellem kunden og revisor, da kunden 

muligvis tror, at revisor laver mere end han gør. Se nedenstående diagram:   

 

Det er ikke kun revisorerne der har denne opfattelse. I vores interview med FSR, Erhvervsstyrelsen, 

DI og DDF, blev spørgsmålet ligeledes stillet for at undersøge om de andre regnskabsbrugere også 

anser dette for værende et problem. FSR og DI havde begge klare holdninger til dette. De mener 

ikke, at kunderne kan forstå den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang fordi den har en 

positiv udformning som erklæringen på revision, og de mener, at man skal være en teoretiker for at 

kunne se forskellen. Kristian Koktvedgaard fra DI siger følgende i vores interview om 

forventningskløften: 
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” Det gør sig typisk kun gældende hvis der går noget galt, hvis der er en part der er 

skuffet over det regnskab som de har fået, og der tror jeg at der er mange som ikke er 

klar over hvor meget mindre pløjedybden er ved udvidet gennemgang.”  

 

Udvidet gennemgang adskiller sig mærkbart fra en revision, men som Kristian Koktvedgaard 

citerer, så vil kunderne nok ikke forstå denne forskel. Nicklas Tullberg Hoff fra FSR er enig heri. 

Om dette siger han: 

” Ja i stor grad. Fordi jeg tror at brugerne tænker, at hvis revisor har lavet en udvidet 

gennemgang, jamen så er det hele rigtigt. Jeg tror at brugerne vil tro, at så er det 100 

% rigtigt.”  

 

Ud fra revisorernes svar og interview med FSR og DI kan vi se, at det må formmodes, at der vil 

komme en forventningskløft mellem kunden og revisor. Kunden forstår ikke, at den ydelse de 

betaler for, ikke kan tillægges lige så meget sikkerhed som en revision, og i øvrigt aldrig 100 % 

sikkerhed.  

 

4.2.3 Indvirkning på kreditgivning 

I vores indledende interview med FSR blev vi bekendt med, at FSR i samarbejde med Epinion har 

foretaget en større undersøgelse til pengeinstitutter i 2010 omkring den nye erklæringsstandard 

udvidet gennemgang. Undersøgelsen blev foretaget til den øverste kreditansvarlige i koncernen eller 

en person med tilsvarende overblik over virksomhedens politikker og retningslinjer for 

kreditgivning, for at sikre personens faglige relevans.  

 

I undersøgelsen er der spurgt til, hvor mange der på nuværende tidspunkt har hørt om 

erklæringsstandarden udvidet gennemgang. Til det er der 8 % som svarer ”Ja” og 92 % som svarer 

”Nej”. Vi har i vores spørgeskemaundersøgelse spurgt revisorerne om de tror, at pengeinstitutterne 

har forståelse for udvidet gennemgang og den sikkerhed den tilskrives. Til det svarer 55 % ”I ringe 

grad” og 42 % ”I nogen grad”. Se nedenstående diagram: 
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Det må derfor tolkes, at revisorerne har ret i opfattelsen af, at pengeinstitutterne ikke rigtig har 

kendskab til den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang. Dette underbygges af, at Epinion 

undersøgelsen til pengeinstitutter viser, at kun 2 % af de adspurgte har hørt om den. Undersøgelsen 

er fra 2010, så det må formodes at der på nuværende tidspunkt vil være flere end 2 % som har hørt 

om erklæringsstandarden, men da pengeinstitutterne endnu ikke har set regnskaber aflagt med 

denne erklæring i praksis, må det antages at tallet ikke ændret sig markant. 

 

Vi har ligeledes spurgt revisorerne, om de tror at valg af erklæring har indflydelse på 

kreditvurderingen. Til dette svarer 49 % ”I nogen grad” og 34 % ”I høj grad”, se nedenstående 

diagram for illustration heraf: 
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Ovenstående fortæller os, at revisorerne mener, at valg af erklæring på årsregnskabet har betydning 

for kreditgivning. Dette understøttes af interview med DDF, som udtaler følgende: 

” Jeg har haft en del processor med de her regnskabsfolk som sidder og foretager 

kreditvurderinger, og de enkelte afdelinger har jo deres egen scoremodeller, hvor at 

man giver selskaberne point ud fra en lang række kriterier. Og der er ingen tvivl om, 

at jo mere der bliver ” slækket”  på revisionen, jo mere tæller det ned, det er jeg slet 

ikke i tvivl om. Og for visse selskaber, så kan det måske være det som gør, at de tilter 

fra at være kreditværdige til ikke at være kreditværdige.”  

 

DDF er altså heller ikke i tvivl om, at valg af erklæringsstandard har betydning for 

pengeinstitutternes kreditgivning. Vi har forsøgt at få mere viden omkring opbygning og 

vægtningen i pengeinstitutternes scorecard modeller, uden held. Det kunne være interessant at se, 

hvor meget det vil påvirke den enkelte virksomhed, om de vælger en udvidet gennemgang eller 

revision som erklæring på deres årsregnskab. Til dette siger Niels Granholm-Leth fra DDF:  

” Jeg kan garantere Jer, at I ikke får dem til at fortælle hvordan deres scorecards er 

bygget op, da de er meget hemmelighedsfulde omkring denne. Så I vil ikke kunne få 
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flere detaljer om hvor meget vægtning den enkelte erklæringsstandard har i deres 

kreditvurdering.”  

 

DDF nævner også, at der naturligvis er flere faktorer som vægter med i pengeinstitutternes 

scorecards, som blandt andet branche, fysisk landeplacering herunder politiske og valutariske risici. 

DI er enig i, at erklæringen har indflydelse på pengeinstitutternes kreditvurdering, men at det 

afhænger af om hvorvidt den pågældende virksomhed skal låne penge på baggrund af selskabet. 

Om dette siger han: 

” Så afhænger det af, hvor stor en betydning regnskabet har for den samlet 

kreditvurdering, eller om der er andre parametre der spiller ind.  Hvis du i høj grad 

låner penge på regnskaber, ja så har det betydning. Hvis du låner penge på andre ting 

og sikkerheder, ja så det nok mindre betydning. Det er så tæt man kan komme på det. 

Jeg tror da et eller andet sted at det har en vægtning som de ligger på deres 

scorecards.”      

 

I vores interview spørger vi til om erklæringen burde have en indflydelse. Til dette svarer FSR, DI 

og DDF alle ”Ja”, så vi kan ud fra spørgeskemaet og foretagne interviews fastslå, at den nye 

erklæringsstandard udvidet gennemgang vil have en indflydelse på pengeinstitutternes 

kreditvurdering. Der er ingen tvivl om, at det ikke udelukkende er erklæringen på årsregnskabet, 

som er afgørende for pengeinstitutternes kreditvurdering. Vi har spurgt revisorerne i vores 

spørgeskemaundersøgelse om hvilke andre forhold de tror pengeinstitutterne har fokus på i 

forbindelse med kreditvurdering. Til dette har revisorerne haft mulighed for at nævne 3 ting, og 

dem som er nævnt mest er: 

- Indtjening/soliditet - Sikkerhed 

- Ledelsen  - Branche 

- Likviditet  - Budgetter/fremtid/cash-flow 

De adspurgte i vores foretagne interviews nævner samme øvrige forhold, som pengeinstitutterne bør 

lægge til grund for deres kreditvurdering.  
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Vi er usikre på, om der vil komme forventningskløft i forhold til pengeinstitutterne og 

erklæringsstandarden. På baggrund af digitaliseringen for indsendelse af årsregnskaber, så vil 

bankerne automatisk kunne trække disse data, og derved opdatere deres kreditvurdering af kunden. 

Vores tanke er, at dette så automatisk vil have en påvirkning på kundens lånerente og kreditramme. 

Er dette tilfældet, og vi ud fra ovenstående kan sige, at udvidet gennemgang vil have en indflydelse 

på kreditvurderingen, så kan det have store konsekvenser for kunden at vælge denne standard. Det 

kan derved ende med, at den besparelse kunden har fået på revisorregningen, bliver spist op af 

højere renter, eller at de får mindre kreditramme. Niels Granholm-Leth fra DDF siger følgende: 

” Altså det vil jo typisk give sig til kende i de her kreditscoremodeller, fordi den måde 

de her kreditanalytikere arbejder på, det er at de sidder og giver dem point, på en 

række forskellige skalaer, og hvis du f.eks. er på niveau 4, så skal du betale så og så 

mange basis punkter over cibor, niveau 5 så og så mange basis punkter osv., og det er 

klart, at hvis det er lige denne her gennemgang som gør at du hopper et niveau ned, 

så er det klart, så koster det på lånerenten. Helt klart.”  

   

Vi kan ud fra ovenstående fastslå, at det vil være en ulempe for virksomheder at vælge 

erklæringsstandarden udvidet gennemgang, såfremt det vil have en påvirkning på 

pengeinstitutternes kreditscoremodeller.  

 

Epinion og FSR har i deres undersøgelse spurgt pengeinstitutterne om de er enige i, at virksomheder 

med en omsætning op til 72 mio. kr. skal have mulighed for at vælge udvidet gennemgang i stedet 

for revision. Til dette svarer størstedelen at de er uenige. Vi kan ud fra dette tolke, at 

pengeinstitutterne ikke er glade for, at der kommer en ny standard. Det er vigtigt, at virksomheden 

ikke kun baserer sit valg af erklæring på regnskabet ud fra en drøftelse med revisor, men også 

inddrager sin bankrådgiver. Ud fra ovenstående kan vi se, at bankrådgiverne vil være negativt 

indstillet til standarden. Derfor kan vi have en formodning om, at pengeinstitutterne ikke vil 

anbefale kunden at skifte over til den nye standard. Dette kan også sammenholdes med det 

overordnede resultat på Epinion og FSR’s analyse, som siger at: 
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” Direkte adspurgt vurderer hovedparten af de kreditansvarlige i de kvalitative 

interview, at udvidet gennemgang vil være et udmærket alternativ, men udvidet 

gennemgang vil dog sandsynligvis alligevel ikke være nok, når der er tvivl.  I 

tvivlstilfælde forudser de fleste, at de under alle omstændigheder vil bede om 

sikkerhedsstillelse eller traditionelt revideret regnskab.”  

” Det er således ikke entydigt hvornår og om de kreditansvarlige vil bruge udvidet 

gennemgang – Det afhænger af mange forskellige faktorer som f.eks. markedet, 

kendskab til virksomheden, aktiers værdi, type af branche, risikoprofil mv.”  

 

Vi kan ud fra dette tolke, at så snart der opstår tvivl hos pengeinstitutterne, så vil de ikke godkende 

udvidet gennemgang, men i stedet forlange en revision. Vi kan også se, at kreditvurderingen 

afhænger af mange flere faktorer end kun erklæringen på årsregnskabet, og det kan derfor ikke med 

klarhed siges, hvornår pengeinstitutterne vil anbefale den nye erklæringsstandard til deres kunder. 

Nicklas Tullberg Hoff evaluerer følgende på undersøgelsen fra Epinion: 

” Den viser jo også, at bankerne synes jo alle sammen, at det er en rigtig god ide at vi 

indfører udvidet gennemgang, men de siger også alle sammen, men det er ikke sådan 

en god ide, hvis det er vores kunder der bruger den. Vi vil gerne indføre standarden, 

men det skal være de andre bankers kunder der bruger den. Man kan sige, at i bund 

og grund er det bankerne der styrer det.”    

Og 

” Hvis du bliver kreditvurderet lavere hvis du har udvidet gennemgang kontra 

revision, så er der ingen der vil have denne valgmulighed. Det kan godt være at fra 

branchen og vi fra vores side kan sige, at I bare kan vælge udvidet gennemgang, men 

hvis banken siger at de ikke kan, så har de jo ikke denne valgmulighed.”  

 

Udtalelsen fra FSR indikerer problemet godt. Pengeinstitutterne siger som udgangspunkt god for 

den nye erklæringsstandard, de vil bare helst ikke have, at det er deres egne kunder som anvender 

den, da de føler sig mere sikre ved en revision. Som skrevet ovenfor bør det være et samråd med 
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revisor og pengeinstitut, som afgør kundens valg af erklæringsstandard. Det er derfor vigtigt, at 

både revisor og pengeinstitut har sat sig godt ind i standarden, så de forstår dens virke og den 

sikkerhed den tilskriver regnskabet. Dette synes vi ikke helt kan tolkes ud fra Epinions undersøgelse 

til pengeinstitutterne. Vi kan derfor se et problem i, at pengeinstitutterne ikke forstår den nye 

standard og dermed ikke ved, hvordan de skal forholde sig hertil. Samtidig er det et problem, hvis 

pengeinstitutterne ikke vil have, at deres kunder bruger denne erklæringsstandard, da den så aldrig 

vil blive anvendt i praksis. 

 

4.2.4 Flere fejlbehæftede regnskaber som følge af fravalg af revision  

Et af de interessante områder som følgevirkning af den nye erklæringsstandard, er om den vil 

medfører flere fejlbehæftede regnskaber. Dette skal ses i lyset af, at standarden tillægges mindre 

sikkerhed end en revision. Vi har spurgt revisorerne om dette, og 49 % mener, at den nye 

erklæringsstandard i nogen grad vil medfører flere fejl. 10 % af revisorerne mener, at den i meget 

høj grad vil medfører flere fejl, hvilket må siges at være bemærkelsesværdigt. Se nedenstående 

diagram:  

 

DI er også af den opfattelse, at erklæringsstandarden vil medfører flere fejl som følge af, at færre vil 

få fuld revision, men ikke i alarmerende grad. Nicklas Tullberg Hoff fra FSR siger følgende 

omkring, hvorvidt der vil komme flere fejlbehæftede regnskaber: 
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” Nej det tror jeg ikke. Jeg tror at i SMV sektoren, der er revisor så indblandet, at 

revisor ved godt hvor de her fejl er, uanset om revisor laver revision eller review” .  

” Men det jeg også mente, var at hvis alternativet var at udvidet gennemgang ikke var 

blevet vedtaget, og alternativet var at vi havde hævet revisionspligten, så tror jeg at 

der ville komme flere regnskabsfejl, fordi så kunne alle vælge opstilling. Jeg tror der 

ville være større fejl der, fordi revisor ikke har forstået deres ansvar i forbindelse med 

opstilling/assistance erklæring” .   

 

FSR er altså af den opfattelse, at den nye erklæringsstandard ikke vil medfører flere fejl i 

regnskaberne. Dette mener de kun vil ske, såfremt man ikke var kommet med den nye erklæring og 

i stedet havde lempet yderligere. Peter Krogslund Jensen fra Erhvervsstyrelsen deler samme 

opfattelse. Han mener, at handlingerne der ligger i standarden skal afdække eventuelle fejl.  

 

Sammenfattende kan vi se, at revisorerne i større grad tror, at den nye erklæringsstandard vil 

medføre flere fejl end de øvrige regnskabsbrugere gør. DI og DDF er af den holdning, at den nok vil 

medfører flere fejl, men ikke noget af betydning. FSR og Erhvervsstyrelsen mener ikke, at den vil 

medfører flere fejl. Der er derfor ikke helt enighed omkring dette problemfelt imellem 

regnskabsbrugerne. Revisorerne må antages at være dem der har den bedste kendskab til 

problemfeltet, da det er dem som udarbejder regnskaberne. Dette er sammenfaldende med, at det 

også er dem som mener, at der vil komme flere fejl. Vi kan ud fra spørgeskemaet se, at revisorerne 

mener, at det er varelager, igangværende arbejder og tilgodehavender fra salg, som vil være de 

områder som kan indeholde væsentlig fejl, som følge af brugen af erklæringsstandarden udvidet 

gennemgang. 

 

Vi har lavet en krydsanalyse på revisorernes svar for at se, om der er en sammenhæng imellem de 

revisorer, som vil anbefale den nye erklæringsstandard til sine kunder, og dem som mener, at der vil 

komme flere fejl som følge heraf. Ud fra analysen er der ikke sammenfald mellem dem som vil 

anbefale standarden, og dem som mener, at den er forbundet med flere fejl i regnskaberne. Ud af de 

revisorer som har svaret ”i meget høj grad” til at de vil anbefale standarden, er der kun 2 % som 
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mener, at der vil komme flere fejlbehæftede regnskaber. Dette mener vi hænger sammen med, at 

revisor skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, og derfor ikke vil skrive under på et 

regnskab med en formodning om, at der betydelige fejl heri. For illustration heraf se nedenstående 

diagram: 

 

 

4.2.5 Kvaliteten af indholdet for erklæringsstandarden udvidet gennemgang 

Det sidste område vi har valgt at analysere nærmere, er om hvorvidt revisorerne forstår den nye 

erklæringsstandard samt deres holdning til kvaliteten af standarden. Dette mener vi er væsentligt i 

forhold til, om den nye erklæringsstandard vil blive anvendt. Forstår revisorerne ikke standarden, 

eller ikke mener den er brugbar for deres kunder, så vil standarden alt andet lige blive en fiasko. 

Revisor er som tidligere nævnt ”lead-user” når det kommer til den nye erklæringsstandard, og i 

samråd med kundens pengeinstitut, er det dem som er den afgørende faktor for, om 

erklæringsstandarden vil blive anvendt. Vi har derfor i vores spørgeskema spurgt om revisorerne 

tror, at de forstår standarden. Til dette er der 54 % som svarer ”i nogen grad” og 38 % som svarer ”i 

høj grad”. Ud fra dette kan vi se, at revisorerne er lidt forsigtige med at sige at de forstår standarden, 

da størstedelen har svaret ”i nogen grad”. Se nedenstående diagram: 
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Vi har i vores interviews også spurgt de øvrige regnskabsbrugere om de tror, at revisor forstår 

standarden. Til det svarer DI: 

” Nej. Jeg tror det er meget få, eller nej ikke få det er måske forkert at sige. Jeg tror 

ikke der er tilstrækkelig viden om hvordan man egentlig laver et review, så jeg tror 

mange faktisk vil lave en revision, og dermed så egentlig lave mere arbejde end de 

egentlig skal i forhold til standarden. Det vil vores kunder så betale for om man så 

kan sige. Jeg tror at det er meget få der egentlig er klar over at det faktisk er sværere 

at lave et review end en revision. Review er dybest set baseret på forespørgsler – 

forespørgsler kræver at du har stor viden, både om kunden og om branchen, og kan 

stille de rigtige spørgsmål. Det vil sige at du kan sådan set ikke sende yngste revisor 

afsted ud og lave et review, for det er de ikke kvalificeret til. Det revisionsbevis du får 

ind, der er i tilbage i revisionsteorien – styrkende revisionsbevis afhænger jo af med 

den her type også af hvem der spørg. Så hvis du har en ukvalificeret spørger, får du 

meget, meget dårligere revisionsbevis. Hvis ikke du har tillid til det revisionsbevis, så 

begynder du at lave mange andre revisionshandlinger, som sådan set ikke er i 

reviewstandarden” . 

  

DI er helt overbevist om, at de fleste revisorer ikke er klar over, hvordan man udfører et review og 

derfor heller ikke vil kunne udføre udvidet gennemgang korrekt. Som vi også har beskrevet i vores 
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afsnit om revisionsteori, så er et godt bevis baseret på at revisor bl.a. har den fornødne kompetence, 

erfaring og kendskab til kundens branche mv. Dette vil en ung revisor ikke have, og der kan derved 

stilles spørgsmålstegn til hvilke revisorer der i bund og grund vil være i stand til at udføre udvidet 

gennemgang.  

 

FSR er enig med DI om, at revisor nødvendigvis ikke forstår standarden endnu. FSR mener, at det 

skyldes, at den nye review erklæring først træder i kraft pr. 31. december 2013, og at de derfor ikke 

har sat sig ind i den endnu. FSR er også af denne overbevisning, fordi de netop nu har mange af 

deres medlemmer, som ringer ind til deres hotline og spørg til omfanget af den nye review 

erklæring. Erhvervsstyrelsen mener, at revisor forstår den nye erklæringsstandard bl.a. på baggrund 

af det kæmpe arbejde som FSR har lagt i at få deres kunder til at forstå den. Vi kan altså se, at det er 

DI, FSR og revisorerne selv, som ikke mener at revisor forstår erklæringsstandarden godt nok.   

  

Vi har også fundet det interessant at se på, om der er enighed blandt regnskabsbrugerne omkring 

sikkerheden på den nye erklæringsstandard. Vi har derfor spurgt revisorerne herom i vores 

spørgeskema, se nedenstående diagram:  
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Vi har ligeledes spurgt FSR, Erhvervsstyrelsen, DI og DDF om dette. DDF havde ikke nok indblik i 

de forskellige standarder til at kunne svare på spørgsmålet. Nedenfor ses en tabeloversigt over, hvad 

de forskellige regnskabsbrugere mener de enkelte erklæringsstandarder giver af sikkerhed:  

 

 

Revisorernes svar er taget ud fra de procentsatser som flest havde svaret. Der var dog ikke entydig 

enighed omkring satserne. 33 % havde svaret 75-80 % og 33 % havde også svaret 80-85 %. 28 % 

havde svaret 70-75 % og 22 % havde svaret 85-90 %. Erhvervsstyrelsen og Dansk Industri kunne 

ikke sætte procenttal på den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang. Om dette siger DI: 

” Hvor udvidet gennemgang ligger, det er et meget pudsigt spørgsmål, altså fordi den 

er jo formuleret som en positiv erklæring og dermed er vi vel oppe i en revision, hvis 

jeg skal følge tankegangen hos IAASB. Og hvis jeg spørg revisorerne så slår de 7 kors 

foran sig og siger ” Uha nej vi er meget længere nede” , men altså brugernes 

forventning mener jeg helt klart ligger oppe i den høje ende. Altså, det er det de vil 

forvente når de ser den påtegning at de får. Så du kan sige, at spørgsmålet afhænger 

af hvilken stol jeg skal sætte mig i.”   

  

DI’s udtalelse er meget interessant, fordi størstedelen af revisorerne mener, at erklæringsstandarden 

giver 80-85 % af sikkerhed, så de tillægger den en del højere sikkerhed end et review, men lavere 

end en revision. FSR’s udmelding var klart 60-65 %, og dette vil jo give anledning til en 

forventningskløft hvis du spørger DI. De mener, at kunderne vil tolke den positive erklæring som en 

tilnærmelsesvis ligeså høj grad af sikkerhed som ved en revision.    
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Det næste vi ønskede at spørge revisorerne om, var om de mente, at de 4 tillægshandlinger skaber 

merværdi i forhold til et review. Revisorerne skulle vurdere værdien for hver enkelt tillægshandling. 

Se nedenstående diagram for illustration heraf:    

 

Vi kan ud fra ovenstående illustration se, at ingen af de 4 tillægshandlinger mener revisorerne giver 

meget høj grad af merværdi. Den handling revisorerne mener giver mest værdi er indhentelse af 

engagementsbekræftelse. Dernæst mener de, at indhentelse af udskrifter fra tingbog, personbog og 

bilbog i nogen grad giver merværdi. Det samme gælder for indhentelse af advokatbreve, dog er der 

36 % her der også mener, at den ikke giver merværdi. Indhentelse af dokumentation for at 

virksomhedens indberetninger af A-skat, AM-bidrag mv. er korrekte, mener revisorerne med 48 % 

af svarene ikke giver merværdi. Vi kan altså se, at revisorerne ikke er ovenud begejstret for de 4 

tillægshandlinger, der tilføres til det foretagne review. To handlinger mener de er okay, én handling 

er midt i mellem, og én handling er dårlig. Dette leder os hen til det næste spørgsmål, som gik på 

om de 4 tillægshandlinger er nok til, at der kan gives en positiv konklusion på årsregnskabet. Se 

nedenstående diagram:    
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Her kan vi se, at ovenstående manglende begejstring for de 4 tillægshandlinger munder ud i, at 

revisorerne ikke mener, at handlingerne er nok til, at der kan gives en positiv konklusion på 

regnskabet. Dette er bekymrende, da vi tidligere i analysen har kunnet konstatere, at mange allerede 

har anbefalet standarden til kunderne. Vi har derfor ønsket at analysere dette nærmere, for at se om 

der er en sammenhæng i dem, som har anbefalet standarden til sine kunder, og dem som ikke 

mener, at de 4 handlinger er nok til at give en positiv konklusion på regnskabet. Se nedenstående 

diagram: 

 

Ved krydsanalysen kan vi se, at dem der i meget høj grad vil anbefale erklæringsstandarden i 

overvejende grad også mener, at de 4 handlinger er nok til, at der kan afgives en positiv konklusion 
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på årsregnskabet. For dem som i nogen grad vil anbefale standarden, er det lidt mere usikkert. 42 % 

mener at de 4 handlinger er nok, imens 47 % mener at de ikke er nok. Dette kan tolkes som, at der 

er en vis usikkerhed i revisorernes holdning til standarden. Af de revisorer, som har svaret klart ”ja” 

til at de vil anbefale standarden, har de fleste også svaret ”ja” til at de 4 handlinger er nok, hvilket 

giver god mening. For resten af revisorerne tyder det altså på, at de ikke er afklaret med erklæringen 

endnu. Spørgsmålet er om de vil blive det.  

 

Som en afrunding på dette har vi spurgt revisorerne, om de har forslag til yderligere handlinger 

udover de 4 tilførte, som kunne være relevante. 63 revisorer har kommet med forslag til dette, heraf 

er en del af disse svar dog ”nej”. Vi har gennemset svarene og medtaget de mest konkrete herunder: 

” Det er alene relevant at lade revisor selv vurdere hvad der er nødvendigt at udføre. 

Det er jo ham der har ansvaret. Tvungne og unødvendige arbejdshandlinger - kan 

aldrig erstatte den merværdi et ordentligt uddannet, moralsk og fagligt grundigt 

arbejdende menneske kan tilføre af værdi. Det her er ikke et arbejdshandlingsproblem 

det er et troværdighedsproblem fordi der er nogle i branchen der ikke gør deres 

arbejde godt nok. Samtidig tror revisornævnet at bare man uddeler tilstrækkelig store 

bøder for de mindste småting løser det problemet. Det er overordentligt vanskeligt at 

se hvordan kravet om prisreduktion, mere uddannelse og flere arbejdshandlinger og 

dokumentation skal kunne forenes. Branchen har og får tiltagende strukturelle 

problemer på den måde der samtidig vil skræmme de bedste medarbejdere væk på 

langt sigt. Hvem ønsker et arbejde som der ses ned på som delvis overflødigt (vi er en 

administrativ byrde), bliver underbetalt og er bødegivende ved de mindste småfejl?”  

 

” Det er min opfattelse, at der burde være fokuseret på, hvilke arbejdshandlinger, der 

skaber værdi for en regnskabsklasse B-virksomhed og sikkerheden af regnskabet. 

Poster behæftet med skøn, periodisering og kompleksitet er hyppigst fejlbehæftede 

f.eks. igangværende arbejder for fremmed regning. I stede for en review plus 

tankegang var jeg tilhænger af revision light, hvor man fjernede arbejdshandlinger, 

der typisk er uden værdi for en ejerledet B-virksomhed.”  
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Mange revisorer mener, at hvis standarden tilføres flere handlinger, så er vi oppe på at udføre en 

revision. Der er også mange som skriver, at det handler om revisors sunde fornuft om kompetencer 

frem for tvungne tillægshandler, som nødvendigvis ikke skaber værdi. Dette er 

bemærkelsesværdigt, da de så mener, at kunden er bedre stillet med et review. Der er altså flere af 

revisorerne, der ikke mener, at den nye erklæringsstandard er mere værd end et review og hellere vil 

give kunden et review. I så fald må det tolkes af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang 

ikke vil blive anvendt for de revisorer, som deler denne holdning.  

 

Der er også en del af revisorerne som mener, at det er relevant med flere stærke revisionsbeviser 

som varelagerkontrol, saldomeddelelser på debitorer, kontrol af igangværende arbejder mv. Dette 

går dog hen og minder om en fuld revision, og det er netop derfor at disse krav ikke er stillet. 

Formålet med indførelsen af erklæringsstandarden var netop at lempe på revisionshonoraret, og 

dette kan ikke gøres, hvis der ikke skæres nogen arbejdshandlinger fra i forhold til en fuld revision.   

 

Det er også værd at bemærke, at nogle af revisorerne har svaret, at det er et problem i forhold til at 

revisorerne fortsat skal kunne tjene penge. Krisen har medført priskrig hos revisorerne, og 

honorarerne er således allerede presset i bund. De mener derfor ikke, at denne standard vil hjælpe 

på problemet. I stedet bør der lempes yderligere, så regnskabsklasse B selskaber kan nøjes med et 

review.   

  

Ud fra ovenstående kan vi se, at revisorerne generelt ikke er vilde med den nye erklæringsstandard. 

Der er meget delte meninger om den, og vi ser det som et problem, at flere af revisorerne ikke helt 

forstår standarden, og at flere heller ikke mener at de 4 tillægshandlinger er nok til at afgive en 

positiv erklæring på årsregnskabet. Dette indikerer, at udvidet gennemgang ikke vil få den store 

succes blandt revisorerne.  

 

4.3 Delkonklusion 
Afhandlingens analyseafsnit har til formål at besvare følgende underspørgsmål: 
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- Vil den nye standard udvidet gennemgang skabe forventningskløft i samfundet? 

- Hvordan forventes omverdenen, herunder revisorer, at håndtere den nye standard 

udvidet gennemgang? 

- Er revisorerne enige i, at valg af udvidet gennemgang kontra revision vil medfører op til 

25 % i administrative lempelser?  

 

Analysen er bygget op omkring de relevante regnskabsbrugeres forventninger, herunder især 

revisorernes. Vi anser revisorerne som ”lead-user” i forhold til, om standarden udvidet gennemgang 

bliver en succes, da det er revisor som i første omgang skal anbefale virksomhederne at anvende 

den. På baggrund heraf har analysen fokus på revisorernes holdninger suppleret med øvrige 

relevante regnskabsbrugeres holdninger. Til at belyse regnskabsbrugerne har vi foretaget interview 

med DI, FSR, Erhvervsstyrelsen og DDF. For at få et bedre indblik i revisorernes holdning til 

udvidet gennemgang, har vi udarbejdet et spørgeskema som er sendt ud til 656 statsautoriserede 

revisorer. 

 

Formålet med standarden var, at regnskabsklasse B selskaber skulle have et alternativ til revision, 

og derved mulighed for at opnå administrative lempelser. Blandt regnskabsbrugerne er der uenighed 

om, hvorvidt der kan forventes en besparelse på op til 25 % ved valg af udvidet gennemgang kontra 

revision. FSR forholder sig meget kritisk til den annoncerede besparelse, og beskylder især den 

tidligere Erhvervs- og vækstminister Anette Vilhelmsen, for at blande sig i noget hun ikke har 

forstand på. Erhvervsstyrelsen forklarer, at lempelsen på op til 25 % bygger på en faglig vurdering 

fra FSR’s side, da lovbemærkningerne blev fremsendt. Der er altså usikkerhed om, hvem der er 

budbringer angående størrelsen af de administrative lempelser. Faktum er, at virksomhederne via 

offentlige medier, er blevet informeret om en besparelse på op til 25 % ved overgang fra revision til 

udvidet gennemgang.  

 

Revisorerne er dog langt fra enige i størrelsen af de administrative lempelser. 172 statsautoriserede 

revisorer har givet deres bud på den gennemsnitlige besparelse. Heraf forventer ca. 90 %, at den 

gennemsnitlige besparelse kommer til at ligge i intervallet 0 – 15 %.  DI og FSR tror heller ikke helt 
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på 25 % besparelse, og tilslutter sig revisorernes forventning. Erhvervsstyrelsen forventer 

anderledes, at nogle vil opnå større end 25 % og andre mindre, men samlet set passer de 25 %.   

Det kan dermed konkluderes, at virksomhederne vil opnå en administrativ lempelse ved valg af 

udvidet gennemgang kontra revision. Den administrative lempelse vil dog i mange tilfælde ikke 

være særlig stor, og en besparelse på op til 25 % må anses som en sjældenhed. 

 

På baggrund af respondenternes svar i spørgeskemaundersøgelsen, samt individuelle interviews 

med relevante regnskabsbrugere, så vil den nye erklæringsstandard skabe forventningskløft i 

samfundet. Vi kan ud fra analysen se, at der kommer til at ske forventningskløft når: 

- Virksomheden ikke får den administrative lempelse, som den havde udsigt til 

- Virksomheden ikke forstår erklæringsstandarden, herunder kvaliteten og sikkerheden 

- Virksomheden mod alt forventning får en forværret kreditvurdering  

 

Revisorerne har taget blandet imod udvidet gennemgang. Det er tydeligt at se, at der er nogle 

revisorer som helt forkaster standarden, og slet ikke vil anbefale den. Faktum er også, at 74 % i 

nogen eller meget høj grad vil påvirke deres kunder til at vælge udvidet gennemgang. Med andre 

ord betyder dette, at ca. 3/4 af respondenterne har tænkt sig at anbefale udvidet gennemgang, og 62 

% af respondenterne har allerede fået kunder over på standarden. Der blev foretaget en 

krydsanalyse, hvor de 74 % som har tænkt sig at anbefale standarden, blev sammenlignet med den 

besparelse de forventer udvidet gennemgang vil give i forhold til revision. Konklusionen heraf var 

klar og bekymrende.  Omkring 70 % af disse respondenter forventer, at der kommer en 

gennemsnitlig besparelse på maks. 10 %.  Med andre ord, så kan virksomhederne set over en bred 

kam, ikke forvente den besparelse de havde i udsigt, og derved vil der opstå forventningskløft. 

 

Revisorerne samt de interviewede respondenter forholder sig også bekymrende overfor 

virksomhedernes forståelse for standarden. Hele 85 % af revisorerne mener, at virksomhederne har 

ringe eller meget ringe forståelse for standarden.  DI og FSR mener, at man skal være teoretiker for 

at kunne se forskellen. Dette skal ses i lyset af, at udvidet gennemgang i lighed med revision har en 

positivt formuleret påtegning. Kunderne er af den opfattelse, at når revisor har kigget på det, så er 
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det 100 % korrekt. DI forklarer, at forventningskløften rigtig kommer til udtryk, når noget går galt. 

Derved finder virksomhederne ud af, hvor meget mindre pløjedybden er ved udvidet gennemgang.   

I vores analyse ønskede vi også at se nærmere på, om udvidet gennemgang vil have en indflydelse 

på pengeinstitutters kreditgivning. I analysen blev vi bekendt med, at pengeinstitutterne på 

nuværende tidspunkt ikke har det store kendskab til erklæringen, og de derfor forholder sig noget 

usikkert hertil. Vi kan dog konstatere, at erklæringen vil have en indflydelse på kreditvurderingen, 

da kreditinstitutterne anvender scorecards modeller, hvori valg af erklæringsstandard har en 

indflydelse. Den præcise indflydelse kan vi ikke få oplyst, da DDF oplyser at de enkelte 

kreditinstitutter er meget hemmelighedsfulde omkring deres modeller. I vores interview med DI og 

DDF nævnte de begge, at erklæringen vil have en relevans i forhold til kreditinstitutternes 

kreditgivning, herunder vægtning i scorecard modeller.  

 

Vi blev i vores undersøgelse også bekendt med, at det ikke kun er erklæringen, som har indflydelse 

på kreditinstitutternes kreditvurdering. Det er også mange andre faktorer. Revisorerne har nævnt 

følgende andre faktorer: 

- Indtjening/soliditet - Sikkerhed 

- Ledelsen  - Branche 

- Likviditet  - Budgetter/fremtid/cash-flow 

 

Ud fra vores analyse blev vi klar over, at det vil være en ulempe for virksomhederne at vælge 

erklæringsstandarden udvidet gennemgang, såfremt det vil have en påvirkning på 

pengeinstitutternes kreditscoremodeller. Ulempen skal ses i lyset af, at den negative påvirkning på 

pengeinstitutternes modeller vil kunne medføre, at virksomhedens lånerente vil stige og 

kreditramme forringes.  

 

I vores analyse blev vi bekendt med, at størstedelen af pengeinstitutterne ikke på nuværende 

tidspunkt vil anbefale standarden til sine kunder. Overordnet set mener pengeinstitutterne, at 

standarden er et meget godt alternativ til revision, men den vil ikke være nok i tvivlstilfælde. Her vil 
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pengeinstitutterne fortsat bede om sikkerhedsstillelse eller traditionelt revideret regnskab. Ud fra 

vores analyse kan vi konkludere, at det er et problem, at pengeinstitutterne ikke til fulde forstår den 

nye erklæringsstandard, og dermed ikke vil anbefale den til sine kunder i det ønskede omfang. 

Betingelserne for at standarden bliver anvendt, har vi tidligere fastslået ligger hos revisorerne i 

samråd med virksomhedens pengeinstitut. 

 

Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at der er tvivl omkring, hvorvidt pengeinstitutterne vil 

godkende deres kunder til at anvende udvidet gennemgang. Vi ønskede derfor også i vores analyse, 

at se nærmere på revisors holdning til standarden, for at finde ud af om revisor vil anbefale den til 

sine kunder. I vores analyse blev vi bekendt med, at størstedelen af revisorerne selv mente, at de 

kendte til standarden, dog flest kun i nogen grad. DI mener ikke, at revisor forstår standarden, da de 

ikke mener, at revisor forstår hvordan et review skal gennemføres. Dette mener DI giver problemer, 

da revisor vil bruge for meget tid på at indhente øvrige beviser, idet forespørgslerne ikke er gode 

nok. Typisk vil dette gøre sig gældende ved, at revisor som bliver sat til at udføre et review, ikke er 

faglig kompetent til opgaven. DI stiller derved spørgsmålstegn ved, hvem der i bund og grund er i 

stand til at udføre udvidet gennemgang. FSR mener heller ikke, at revisorerne forstår standarden til 

fulde endnu, men at dette skyldes at den nye review standard, som udvidet gennemgang er baseret 

på, først får ikrafttræden pr. 31. december 2013. Vi kan ud fra dette konkludere, at der er en del 

usikkerhed omkring revisors forståelse af standarden.  

 

Vi har i vores analyse også ønsket, at se nærmere på graden af sikkerhed i de forskellige 

erklæringer, med henblik på at vurdere om regnskabsbrugerne er enige i den grad af sikkerhed, som 

udvidet gennemgang tilskrives. Dette kan illustreres i nedenstående tabel: 

 

Som det kan ses i tabellen, kan Erhvervsstyrelsen og DI ikke sætte % på graden af sikkerhed for 

udvidet gennemgang, men kun at den ligger imellem et review og en revision. Vi kan ud fra 
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analysen se, at der er stor forskel på om regnskabsbrugerne mener standarden giver tilnærmelsesvis 

ligeså høj grad af sikkerhed som en revision, eller om den er tættere på et review. Der er ingen tvivl 

om, at virksomhederne vil have den opfattelse af, at udvidet gennemgang og den sikkerhed den 

tilskrives er i den høje ende, tilnærmelsesvis som en revision. Dette er blandt andet på baggrund af 

påtegningen, som er en positiv erklæring som ved en revision.  

 

Vores analyse gjorde os også bekendt med, at revisorerne ikke tillægger de 4 tillægshandlinger ved 

udvidet gennemgang stor værdi. De revisorer, som i meget høj grad vil anbefale standarden til deres 

kunder, synes også at tillægshandlingerne giver nok værdi, og de revisorer som ikke vil anbefale 

den, synes kun i nogen grad at de giver nok værdi. Det er især tillægshandlingen ”indhentelse af 

dokumentation for at virksomhedens indberetninger af A-skat, AM-bidrag mv. er korrekte” som 

ikke giver regnskabet værdi. 

 

Vi kan hermed konkludere, at revisorerne generelt ikke er helt begejstret for den nye standard, da 

flere af revisorerne ikke er helt sikre på at de forstår standarden, og de heller ikke mener at de 4 

tillægshandlinger skaber den fornødne værdi til regnskabet. Dette ser vi som et problem, da den 

manglende forståelse for erklæringsstandarden vil medfører forventningskløft. 

 

Sidste problemfelt i vores analyse var om, hvorvidt den nye erklæringsstandard udvidet 

gennemgang vil medfører flere fejlbehæftede regnskaber. Dette er relevant i forhold til det 

samfundsmæssige perspektiv. Erklæringen blev udformet på baggrund af at give administrative 

lempelser, men hvis konsekvensen heraf vil være, at det vil koste flere fejl i regnskaberne og 

dermed mere ”fraud”, hvad er samfundet så bedst stillet med. Størstedelen af de adspurgte revisorer 

mener, at den nye erklæring vil medfører flere fejl. 10 % mener endda, at den i høj grad vil medføre 

flere fejl. DI mener også, at standarden vil medføre flere fejl, men dog ikke i alarmerende grad. FSR 

mener ikke, at standarden vil medføre flere fejl, da de mener at revisor for virksomheder i denne 

størrelse, har et rigtig godt indblik i tallene, og dermed godt ved hvor fejlene vil opstå. Vi kan 

derfor konkludere, at der er en vis tvivl om, hvorvidt der vil komme flere fejl, men at fejlene i 

overvejende grad ikke vil være af betydelig karakter.  
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5. Konklusion 
Foregående besvarelser af afhandlingens underspørgsmål, leder os frem til at konkludere på 

problemformuleringens hovedspørgsmål: 

- Hvorfor er der kommet en ny erklæringsstandard udvidet gennemgang, vil det blive den 

nye fortrukne standard for virksomheder i regnskabsklasse B, og vil den kunne opfylde 

det politiske ønske om administrative lempelser for samfundet? 

 

Den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang er kommet på baggrund af et ønske fra 

regeringens side, om at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og dermed skabe et mere 

konkurrencedygtigt samfund. Siden 2001 er revisionspligten blevet lempet flere gange for 

virksomheder i regnskabsklasse B, og seneste tiltag er den nye erklæringsstandard udvidet 

gennemgang. Revisionspligten for regnskabsklasse B har ikke kun været presset fra national side. 

EU-Kommisionen har i kølvandet af den finansielle krise, offentliggjort en grønbog i 2010. 

Grønbogen lagde blandt andet op til en diskussion om revisionspligten for SMV-segmentet. 

 

FSR varetager revisorernes interesse, og de frygtede, at en fuld lempelse for virksomheder i 

regnskabsklasse B, ville gøre det svært for de mindre revisionshuse at tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft. Som følge deraf fik FSR udarbejdet forslag til erklæringsstandard udvidet 

gennemgang. Virksomheder kan anvende standarden, ved vedtagelse på den ordinære 

generalforsamling afholdt fra d. 1. januar 2013 eller senere.       

 

I og med at der endnu ikke er aflagt regnskaber med brug af erklæringsstandarden udvidet 

gennemgang, er det ikke målbart, hvad effekten heraf vil være. Nærværende afhandling tager derfor 

udgangspunkt i relevante regnskabsbrugeres forventninger til standarden, for at undersøge om 

standarden vil blive anvendt i praksis. Hovedvægten for analysen bygger på revisorernes holdning, 

da vi er bekendt med, at det er dem som skal videreformidle standarden til regnskabsproducenterne, 

og derved må anses som ”lead-user”.  
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Formålet med standarden var administrative lempelser, og det er blevet udmeldt, at besparelserne 

vil udgøre op til 25 %. Udmeldingerne er revisorerne langt fra enige i. De mener, at den 

gennemsnitlige besparelse vil være mellem 0-15 %. De øvrige regnskabsbrugere har delte meninger 

herom. DI og FSR er enige med revisorerne, mens Erhvervsstyrelsen forventer at de 25 % 

overordnet vil passe meget godt. Det kan derfor konkluderes, at der vil opstå forventningskløft, 

såfremt regnskabsproducenterne kun opnår en besparelse på 0-15 %. Vi kan ud fra analysen også 

konkludere, at størstedelen af revisorerne vil anbefale standarden, selvom de kun forventer en 10 % 

besparelse til kunden, hvilket forstærker at der vil komme forventningskløft i samfundet.      

 

Vi kan ud fra analysen konkludere, at standarden på sigt ikke vil være den foretrukne 

erklæringsstandard for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsagen hertil skyldes, at standarden vil 

medføre op til flere forventningskløft i samfundet. Ud fra afhandlingens analyse er vi blevet 

bekendt med flere problemstillinger, herunder de omtalte administrative lempelser, 

pengeinstitutternes og revisorernes holdning, samt kvaliteten af standarden.  

 

Pengeinstitutternes holdning til standarden er også afgørende for dens anvendelse, da det er revisor i 

samråd med pengeinstitutterne som afgør, om regnskabsproducenten kan anvende standarden. Vi er 

bekendt med, at pengeinstitutterne anvender scorecards til kreditvurdering af kunder, og her har 

valg af erklæringsstandard en betydning. Overgang fra revision til udvidet gennemgang kan for 

nogle kunder derfor betyde dårligere kreditvurdering, som medfører ringere kundevilkår i banken. 

Det er derfor essentielt at se på, om besparelsen som er opnået hos revisor, bliver spist op af højere 

renter mv. i pengeinstitutterne samt hos andre samarbejdspartnere. Vi kan dermed konkludere, at i 

de tilfælde hvor kunden vil få forringet deres vilkår i banken og/eller hos leverandøren, vil der opstå 

forventningskløft, og standarden vil derfor ikke være den foretrukne erklæringsstandard.     

 

Det kan ud fra den foretagne analyse konkluderes, at der generelt er en manglende forståelse for 

standarden. Vi kan konkludere, at pengeinstitutterne ikke helt forstår den nye standard, og derfor i 

tvivlstilfælde stadig vil kræve en revision. Revisorerne er ikke helt sikre på forståelsen af den nye 

erklæringsstandard, og de mener heller ikke at kunderne forstår den og den sikkerhed den tilskrives.  
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Da udvidet gennemgang er et review suppleret med 4 tillægshandlinger, stilles der andre krav til 

udførelsen end ved en revision. Udførelsen af et review er baseret på forespørgsler og analytiske 

handlinger, som stiller høje krav til revisors kompetencer i forhold til at have den fornødne viden til 

at stille de rigtige spørgsmål. Ifølge teorien vil der opstå forventningskløft, når revisors præstationer 

i forhold til arbejdets udførelse ikke lever op til det standarden kræver. Derudover vil 

regnskabsbrugernes manglende forståelse for standarden også medføre, at de kommer til at stille 

urimelige krav til revisors arbejde. Det kan dermed konkluderes, at den nye standard udvidet 

gennemgang vil medføre forventningskløft i samfundet grundet den manglende forståelse for 

standarden. 

 

Vi kan konkludere, at revisorerne i overvejende grad vil anbefale standarden til deres kunder. Dette 

skyldes, at kundens besparelse er lav, og det dermed er en god forretningsmodel for revisorerne, da 

de skal udføre færre arbejdshandlinger. Set ud fra samfundsmæssigt perspektiv er dette 

tankevækkende, da revisor i overvejende grad mener, at den nye standard vil medføre flere 

fejlbehæftede regnskaber. Samtidig mener de, at standarden kan have negativ indflydelse på 

kreditvurderingen, at regnskabsbrugerne ikke forstår standarden, samt at standarden ikke vil leve op 

til de forventede besparelser. 

 

Sammenfattende kan vi konkludere, at den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang ikke vil 

blive den nye foretrukne standard for virksomheder i regnskabsklasse B.  
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6. Perspektivering 
Dette afsnit har til formål at besvare følgende underspørgsmål: 

- Hvad bliver den langsigtede konsekvens af den nye erklæringsstandard udvidet 

gennemgang, og hvor bevæger Danmark sig hen i relation til revisionspligten? 

 

I naturlig forlængelse til afhandlingens behandling af problemstillingerne omkring den nye 

erklæringsstandard udvidet gennemgang, er det oplagt at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvor 

Danmark er på vej hen i forbindelse med revisionspligten. I samspil hermed er det oplagt at vurdere, 

hvilken indflydelse den løbende digitalisering får på kreditvurderingen, og derved valg af 

erklæringsstandard.  

 

FSR var nervøs på vegne af deres medlemmer, da der blev snakket om fuld lempelse af 

revisionspligten i regnskabsklasse B. De var af den overbevisning, at mindre revisionsvirksomheder 

vil få svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. FSR’s medlemmer er blevet spurgt, om de er 

enige i denne påstand. 
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Det må siges, at der er delte meninger blandt revisorerne om påstanden holder. Det er vores 

opfattelse, at en del selskaber vil gå fra revision til review. Vi er også af den opfattelse, at de mindre 

revisionsvirksomheder stadigvæk vil have en del revisionskunder. Der er ingen tvivl om, at der er 

en del mindre virksomheder, som ser revision som en administrativ byrde, men der også en del der 

føler stor værdi af revision. Det er derfor vores forventning, at de mindre revisionsvirksomheder 

stadigvæk vil have revisionskunder, og derfor stadig vil være en attraktiv arbejdsplads. På baggrund 

heraf mener vi, at FSR’s påstand kun holder delvist. 

 

Revisionspligten er de seneste 10 år løbende blevet lempet. Det er vores klare forventning, at der 

indenfor 5 år vil ske yderligere lempelser. National lovgivning har en del at skulle sige, men den 

løbende udvikling i de øvrige EU-lande, vil set ud fra et konkurrencemæssigt perspektiv presse 

Danmark til at gå samme vej. Det er vores vurdering, at den nye erklæringsstandard udvidet 

gennemgang kun bliver en overgangsfase til yderligere lempelser for regnskabsklasse B, og vi 

forventer, at lempelserne vil træde i kraft indenfor en 5 års periode.  

 

Erklæringsstandarden udvidet gennemgang er efter vores mening skudt forbi målet. Standarden 

kommer ikke til at give de ønskede lempelser, og standarden opfylder ikke regnskabsbrugernes 

behov. På baggrund af dette forventer vi, at der indenfor 5 år kan ske følgende lempelser: 

- Alle selskaber i regnskabsklasse B får mulighed for at anvende standarden for review  

- Der kommer en helt ny standard som er mere fleksibel i forhold til den enkelte virksomhed 

 

Når der om et par år bliver evalueret på brugen af standarden udvidet gennemgang, er det vores 

opfattelse, at man vil komme frem til, at standarden ikke har levet op til forventningerne. Langt de 

færreste selskaber i regnskabsklasse B vil opnå en besparelse på op til 25 %. Herefter vil 

selskaberne lave en cost-benefit betragtning, hvor udvidet gennemgang i mange tilfælde vil tabe til 

revision. Det er også vores opfattelse, at virksomhederne og øvrige regnskabsbrugerne ikke vil 

tillægge de 4 yderligere handlinger særlig stor værdi. Vi ser det derfor som sandsynligt, at alle 

selskaber i regnskabsklasse B inden for 5 år får mulighed for at vælge review, da dette var det 

oprindelige alternativ til udvidet gennemgang. 
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Vi har også en stor tro på, at der på sigt kommer et helt nyt alternativ. Denne standard skal være 

løsning for de virksomheder, som selv ønsker at ”skræddersy revisionen”. Standarden vil være 

bygget op på en assistance med aftalte arbejdshandlinger om revision på enkelte områder. Vi er 

overbevist om, at denne form for standard vil medføre større administrative lempelser end udvidet 

gennemgang. Desuden vil denne standard opfylde regnskabsbrugernes behov bedre, da kunden i 

samarbejde med kreditinstituttet kan finde de handlinger der skaber værdi. Udfordringen med sådan 

en standard kan være, at den kræver en del i forhold til, at finde den løsning der passer 

virksomheden bedst. Virksomheder i regnskabsklasse B, er alt andet lige ofte kendetegnet ved et 

begrænset kontrolmiljø, og begrænset viden om regnskabsaflæggelse fra ledelsens side. Dette kan 

skabe udfordringer i forhold til, at finde den endelige løsning for det pågældende selskab.    

 

De seneste par år har udviklingen af digitaliseringen i Danmark været enorm. Elektronisk 

tinglysning, elektronisk indberetning af regnskaber i XBRL-format, og senest oprettelse skattekonto 

for alle virksomheder. Fælles for de 3 tiltag er, at de giver administrative lempelser i samfundet. 

Senest har digitaliseringen været med til over 300 opsigelser i SKAT.112  

 

I forhold til selskabers kreditvurderinger, som er et af afhandlingens helt store problemstillinger, så 

er vi sikre på at digitaliseringen også får indflydelse her. Elektronisk indberetning af regnskaber i 

XBRL-format medfører, at der langt hurtigere kan evalueres på regnskaberne fra selskabets 

interessenter, herunder især bankerne og deres kreditvurderinger. Kreditvurderingsselskaberne, 

herunder bl.a. Bisnode nyder godt af digitaliseringen, som betyder at de nu lettere og hurtigere kan 

indsamle relevante data til analyseformål.  

 

Det er vores klare forventning, at digitaliseringen over de næste 10 år løbende vil påvirke 

virksomheder på godt og ondt. Vi har i vores interview med Den Danske Finansanalytikerforening 

allerede fået bekræftet, hvor omfattede kreditvurderingerne er i dag. Alle aspekter vurderes, og det 

er derfor også sikkert, at fravalg af revision kan betyde ændret kreditvurdering. Digitaliseringen vil 

efter vores vurdering på sigt fremskynde processen fra regnskabet bliver offentliggjort til selskabets 
                                                           
112 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2129718/317-ansatte-i-skat-bliver-prikket/ 
 

http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2129718/317-ansatte-i-skat-bliver-prikket/ 
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kreditvurdering bliver opdateret. Forestil den hypotese, at et selskab aflægger et utilfredsstillende 

regnskab, og næste dag sker følgende: 

- Størrelsen på kassekreditten minimeres og renten forringes 

- Selskabets leverandører reagerer med dårligere handelsvilkår, såsom kreditmaksimum, 

kortere kredittid og eventuel forudbetaling. 

 

Vi er opmærksomme på, at det personlige forhold til banken og leverandører også har indflydelse. 

Men vi må også erkende, at beslutninger i dag i forhold til for 10 år siden, i langt højere grad bliver 

foretaget af computere.    

 

 

 

  

 

 

  

  



120 
 

7. Litteraturliste    
 

Bøger 

Flint, David.   Philosophy and principles of auditing, 1988, Macmillan 

Karnov Group Revisorhåndbogen 2013, Revision 1+2, 1. udgave, Karnov 
Group, 2013 

Porter, Brenda m.fl. Principles of External Auditing, 2. udgave 2003, John Wiley & 
Sons 

Messier, William F. m.fl.  Auditing and Assurance Services, 4. udgave 2006, McGraw Hill 

Christensen, Mogens m.fl.  Revision – koncept & teori, 2. udgave 2001, Forlaget Thomson 

Andersen, Ib   Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave 2009, Samfundslitteratur 

Sumit Sudan m.fl.  Revision i praksis, 1. udgave, Karnov Group, 2012 

 

Pjecer m.v. 

FSR Revision eller alternativerne: Hvad skal du overveje når du 
vælger? 

FSR   Revision eller udvidet gennemgang: Hvad skal jeg vælge? 

 

Artikler 

Haar, Stephen,   60.000 kr. at spare, Børsen d. 16. september 2013 

Vilhelmsen, Annette  Ny revisionsmodel er den rette løsning, Børsen, 5. juli 2013,  

Beha Pedersen, Troels Ernst & Young i stor fyringsrunde i Danmark, Børsen d. 19. juni 
2013 

Hein Bünger, Troels  Massefyringer hos Deloitte, Børsen d. 23. april 2013 

Munch, Joachim  Udvidet gennemgang – nyt alternativ til revision, INSPI nr.12 
2012 

Jepsen, Charlotte  Udvidet gennemgang, Revisions og Regnskabsvæsen nr. 6 2013 

Gydemand, Mette Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang, 
Revisions og Regnskabsvæsen nr. 6 2013 



121 
 

Bisgaard, Anders Udvidet gennemgang – formål, anvendelsesområde og  
erklæring, Revisions og Regnskabsvæsen nr. 6 2013 

Engelund, Lars og Beck Jon Udvidet gennemgang – praktiske problemstillinger, Revisions 
og Regnskabsvæsen nr. 6 2013 

Koktvedgaard, Kristian Udvidet gennemgang – Giver det mening?, Revisions og 
Regnskabsvæsen nr. 6 2013 

Røder, Jens Udvidet gennemgang – sker der noget i andre europæiske 
lande?, Revisions og Regnskabsvæsen nr. 6 2013 

Bisgaard, Anders og Seehausen, Jesper Erklæring om udvidet gennemgang – med og uden forbehold og 
supplerende oplysninger, Revision & Regnskabsvæsen nr. 7 
2013 

Bom, Marianne Revisionsbranchens syn udfordring frem mod 2020, Revision & 
Regnskabsvæsen nr. 1 2012  

 

Rapporter og undersøgelser 

Økonomi og Erhvervsministeriet,  Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 
2006/2007 

 

Europa-Kommisionen,  Grønbog, Revisionspolitik: Læren af krisen,                           
(EØS-relevant tekst), 2010  

FSR og Epinion  Værdien af revision, december 2010 

Erhvervsstyrelsen Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder, 
redegørelse 2008-2009 

 

Kandidatafhandlinger 

Henriksen, Kasper og F. Nielsen, Claus. Revisors erklæringer på årsregnskabet, en analyse af bankernes 
forventninger til og forståelse af den uafhængige revisors 
erklæringer på årsregnskaberne for små og mellemstore 
virksomheder, Copenhagen Business School, 2011 

 

T. Bruncke, Camilla og T. Kofod, Pernille Ny erklæringsstandard – Udvidet gennemgang, en analyse og 
diskussion af regeringens, pengeinstitutternes og FSR – danske 
revisorers forventninger til lovforslaget, Copenhagen Business 
School, 2012  



122 
 

Links 

http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Revisionsteknisk
%20Udvalg%20-%20Kopi 

http://erhvervsstyrelsen.dk/digitale_aarsrapporter 

http://fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202010/Regeringen%20svigter%20de%20mindre
%20virksomheder 

http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2129718/317-ansatte-i-skat-bliver-prikket/ 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20intern
ationale%20standarder/Standarder%20om%20beslaegtede%20opgaver/ISRS%204410-%20marts%202012 
 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Udvidet%20Gen
nemgang/Standard%20om%20udvidet%20gennemgang%20-%2022_04_2013 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tids
linie-baggrund-og-fakta 

http://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/FSR%20i%20medierne/2013/Ny_revisionsmodel_er_den_rette_lo
esning 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Debat/Banebrydende_revisionsstandard 

http://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/FSR%20i%20medierne/2013/Haard_priskrig_paa_revisionsmarke
det 

http://www.fsr.dk/Vaerktoejer/Kundemateriale/Kundebrochurer/Klar%20til%20banken 

 

 

 

http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Revisionsteknisk
http://erhvervsstyrelsen.dk/digitale_aarsrapporter 
http://fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202010/Regeringen%20svigter%20de%20mindre
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2129718/317-ansatte-i-skat-bliver-prikket/ 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Andre%20intern
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/U
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tids
http://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/FSR%20i%20medierne/2013/Ny_revisionsmodel_er_den_rette_lo
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Debat/Banebrydende_revisionsstandard 
http://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/FSR%20i%20medierne/2013/Haard_priskrig_paa_revisionsmarke
http://www.fsr.dk/Vaerktoejer/Kundemateriale/Kundebrochurer/Klar%20til%20banken 


Bilag 1 
 
Anvendte fagspecifikke forkortelser 
 
FSR - Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 

FRR - Foreningen Registrerede Revisorer 

DI - Dansk Industri 

DDF - Den Danske Finansanalytikerforning 

REVU - Revisionsteknisk udvalg  

IAASB - International Auditing and Assurance Standards Board 

IFAC - International Federation of Accountants 

ISA - International Standards on Auditing 

SMV - Små og mellemstore virksomheder 

ÅRL - Årsregnskabsloven 

ISRE - International Standards on Review 

ISRS - International Standards on Related Services 

 



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



Bilag 2



1

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
- Værdien af revision

Udvidet gennemgang

Bilag 3



2

INDHOLD

• Undersøgelse august/september 2010 
• Undersøgelse november 2010

Bilag 3
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Indledning og metode

• I første del af denne rapport beskrives de resultater af af en undersøgelse om ”værdien af revision”, som 
vedrører ”Udvidet gennemgang”, og som Epinion har gennemført for Foreningen af Statsautoriserede 
Revisorer i august og september 2010. 

• Undersøgelsen består for det første af kvalitative interviews med øverste kreditansvarlige i syv ud af de 
otte største pengeinstitutter i Danmark. De otte største er valgt, fordi de tilsammen har mere end 80 pct. af 
omsætningen blandt danske pengeinstitutter. 

• Der er i alt gennemført interview med 73 ud af 121 danske pengeinstitutter (kun hovedsæder).  Det giver en 
svarprocent på 60 pct.

• Surveyen er gennemført vha. telefoninterview af cirka 5-6 minutters varighed. Der er ved kontakten spurgt 
til den øverste kreditansvarlige i koncernen eller en person med tilsvarende overblik over virksomhedens 
politikker og retningslinjer for kreditgivning.

Bilag 3
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Alternativ til reviderede regnskaber – Udvidet gennemgang

“Udvidet gennemgang”

• Direkte adspurgt vurderer hovedparten af de kreditansvarlige i de kvalitative interview, at udvidet 
gennemgang vil være et udmærket alternativ, men udvidet gennemgang vil dog sandsynligvis alligevel 
ikke være nok, når der er tvivl.  I tvivlstilfælde forudser de fleste, at de under alle omstændigheder vil 
bede om sikkerhedsstillelse eller traditionelt revideret regnskab

• Det er således ikke entydigt hvornår og om de kreditansvarlige vil bruge udvidet gennemgang – Det 
afhænger af mange forskellige faktorer som fx  markedet, kendskab til virksomheden, aktiers værdi, 
type af branche, risikoprofil mv. 
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Udvidet gennemgang (I)

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har udviklet produktet, ''En udvidet 
gennemgang''. Har du hørt om ''En udvidet gennemgang''?

Procentandel

Ja
8 %
(6)

Nej
92 %
(67)

Total
100 %
(73)

Bilag 3
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Udvidet gennemgang (II)

Hvordan vurderer I som pengeinstitut relevansen af dette nye produkt, ''En udvidet 
gennemgang'' i forbindelse med kreditgivning til en virksomhed uden revisionspligt, dvs. 
en virksomhed med en omsætning på op til 8 mio. kr.?

Procentandel

Meget relevant
14 %
(10)

Relevant
45 %
(33)

Hverken eller
22 %
(16)

Mindre relevant
8 %
(6)

Slet ikke relevant
6 %
(4)

Ved ikke
6 %
(4)

Total
100 %
(73)

Bilag 3
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Udvidet gennemgang (III)

I hvor høj grad vil I som pengeinstitut i forbindelse med kreditgivning til en virksomhed uden 
revisionspligt (dvs. en virksomhed med en omsætning på op til 8 mio. kr.) bede den 
pågældende virksomhed om at gøre brug af produktet?

Procentandel

I meget høj grad
5 %
(4)

I høj grad
15 %
(11)

I nogen grad
49 %
(36)

I mindre grad
14 %
(10)

Slet ikke
7 %
(5)

Ved ikke
10 %
(7)

Total
100 %
(73)

Bilag 3
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INDHOLD

• Undersøgelse august/september 2010
• Undersøgelse november 2010

Bilag 3
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Indledning og metode

• I denne del af rapporten beskrives resultaterne af en undersøgelse om ”Udvidet 
gennemgang”, som Epinion har gennemført for Foreningen af statsautoriserede revisorer i 
november 2010. 

Undersøgelsen består af en survey til alle danske banker og kreditinstitutter. 
• Der er i alt gennemført interview med 82 ud af 121 danske banker og pengeinstitutter 

(kun hovedsæder).  Det giver en svarprocent på 68 pct.
• Surveyens formål er at give et samlet billede af danske pengeinstitutters holdning til brug 

af en udvidet gennemgang.
• Surveyen er gennemført vha. telefoninterview af cirka 3-4 minutters varighed. Der er ved 

kontakten spurgt til den øverste kreditansvarlige i koncernen eller en person med 
tilsvarende overblik over virksomhedens politikker og retningslinjer for kreditgivning.

Bilag 3
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Udvidet gennemgang (I)

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Virksomheder med en omsætning på op til 72
mio. kr. skal have mulighed for at vælge mellem revision og ’udvidet gennemgang’?

Procentandel

Helt enig
13%
(11)

Enig
22%
(18)

Hverken enig eller uenig
20%
(16)

Uenig
27%
(22)

Helt uenig
18%
(15)

Total
100%
(82)

Bilag 3
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Udvidet gennemgang (II)

I hvilken grad er ''En udvidet gennemgang'' relevant som en mulig gennemgang fra revisor af et 
årsregnskab, der lægges til grund for at give kredit til virksomheder med en omsætning på op til 
EU-grænsen på 72 mio. kr.?

Procentandel

I meget høj grad
15%
(12)

I høj grad
18%
(15)

I nogen grad
32%
(26)

I mindre grad
20%
(16)

I ringe grad/Slet ikke
15%
(12)

Ved ikke
1%
(1)

Total
100%
(82)

Bilag 3
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Udvidet gennemgang (III)

Hvis reglerne bliver ændrede, så virksomheder med en omsætning på mellem 8 mio. kr. og 72 
mio. kr. kan vælge mellem at lade sig revidere eller få foretaget ''En udvidet gennemgang'' af 
regnskaberne, i hvor høj grad vil I så acceptere, at virksomhedernes  regnskab har fået "En 
udvidet gennemgang" frem for en revision, når I giver kredit?

Procentandel

I meget høj grad
1%
(1)

I høj grad
15%
(12)

I nogen grad
40%
(33)

I mindre grad
23%
(19)

I ringe grad/Slet ikke
18%
(15)

Ved ikke
2%
(2)

Total
100%
(82)

Bilag 3
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Udvidet gennemgang (IIII)

Hvis det antages, at virksomheder med en omsætning på over 8 mio. kr. fremover får mulighed 
for at vælge mellem enten ''En udvidet gennemgang'' eller revision, hvor vil I som pengeinstitut 
i givet fald vurdere, at den øvre grænse for virksomhedernes omsætning går i forhold til at få 
foretaget en udvidet gennemgang i stedet for revision?

Procentandel

Virksomheder med en omsætning på op til 24 mio. kr.         
43%
(35)

Virksomheder med en omsætning på op til 36 mio. kr.         
7%
(6)

Virksomheder med en omsætning på op til 72 mio. kr.         
11%
(9)

Andet beløb                                                 
28%
(23)

Ved ikke
11%
(9)

Total
100%
(82)

Bilag 3



Bilag 4 

 

Transskribering af interview med Niklas Tullberg Hoff fra FSR (Foreningen 

Statsautoriserede Revisorer) d. 13. september 2013 

 

Tilstedeværende: 

 

Niklas Tullberg Hoff (NTH) 

Zenia Pedersen (ZP) 

Philip Martin Vienberg (PMV) 

 
Nærværende interview har taget udgangspunkt i nedenstående 23 spørgsmål. Dialogen er skrevet 

under hvert enkelt spørgsmål. Ovenstående initialer er brugt så der kan holdes styr på hvem der 

siger hvad. 

 

 
Indledende snak 

 

(PMV + ZP) – Indledende snak om opgaven herunder vi er interesseret i at analysere på om der 

kommer et forventningskløft i forbindelse med den nye erklæringsstandard om udvidet 

gennemgang. (Dette kom ikke med på diktafonen) 

 

(NTH) Nu sagde i selv forventningskløften. Der er i mine øjne 2 forventningskløfter. Der er denne 

her med, jamen får kunden det han forventer, altså forventer han at når der bliver lavet udvidet 

gennemgang, så er det hele bare rigtigt, så er der den her forventning, som jo er meget politisk 

styret med at politikkerne var ud og melde ud at i spare 25 %. Der er jo en forventningskløft der, 

hvor revisor kommer og siger at ”det er helt ude i skoven” at de har blandet sig i det.  

 

En det den ene eller anden vej i går, det synes jeg lyder spændende.  

 



(ZP) – ja lige prøver vi bare at forsøge på at får så meget viden som overhoved muligt, alle 

vinklerne der ligger bagved udvidet gennemgang, og hvad vi så ender med helt dybt at analysere 

mest, det finder vi ud af. 

 

(NTH) – Det er så ikke så meget om brugen af udvidet gennemgang? 

 

(PMV) – Ja det er nok mest på selve forventningskløften og ikke så meget brugen. Vi kommer 

selvfølgelig ind på det, men jeg tror vores analyse del kommer til at være på primært 

forventningskløftet. 

 

(ZP) – Vi har tænkt os at interviewe både jer, erhvervsstyrelse og hele vejen rundt. Vores vejleder 

anbefalede FSR og Erhvervsstyrelsen først.  

 

(PMV) – Vi skal snakke med Erhvervsstyrelsen her på onsdag 

 

(NTH) – Hvem skal i snakke med der? 

 

(PMV) – Peter.. 

 

(NTH) – Peter Krogslund eller hvad 

 

(ZP+PMV) – ja 

 

(NTH) – okay, så har i fået fat i nogle gode folk. 

 

Så kan man sige at det bliver rimeligt overordnet nu, og så kan vi snakke sammen igen på et andet 

tidspunkt. 

 

(PMV) Vi har tænkt os at stille mange af de samme spørgsmål til de forskellige, og så vil vi 

selvfølgelig holde dem op mod hinanden. Der vil både være nogle spørgsmål hvor du skal forklare 

lidt, og så vil der også være nogle hvor du skal svare” ja og nej” Du vil nok også opleve, at du 

måske har svaret på spørgsmålet engang, fordi du bare har snakket af din viden. Så vi starter bare 

fra spørgsmål 1. 



  
1. Hvad er din stilling hos FSR? (PMV) 

 

(NTH) – Det er fagkonsulent. FSR er det op i 3 afdelinger, Der er en medlemsservicedel, så er der 

en kommerciel del hvor vi sælger kurser og så er der fagcenteret hvor jeg sidder. Man kan sige at 

det er os der levere faglige indhold til alle andre. Hvis der er noget alle udvalg i FSR, 

informatikudvalget, revisionsudvalget, SMV udvalget. De ligger alle i fagligt center.  

Jeg er sekretær i revisionsudvalget og i informatik udvalget også. Jeg sidder deroppe og jeg sidder 

bl.a. med vores faglige hotline. Jeg ved ikke om i kender den? Dvs. alle medlemmer af FSR f.eks. 

Revipoint og givetvis også jer. Der har medlemmerne faktisk mulighed for at stille os spørgsmål, 

hvis de sidder med en eller anden sag, nu har vi den og den situation. Hvad gør vi her. Så kan man 

stille spørgsmålet til os. Det skal være mindre spørgsmål, som vi i princippet skal kunne svare på, 

på 15 minutter. Det sidder jeg bl.a. og tager mig af. Og så sidder jeg med. Vi sælger et 

kvalitetsstyringssystem kaldet Revimentor, og det er mig der sidder fagligt og ajourfører det. Bl.a. 

har jeg så lige sat udvidet gennemgang op til at fungere i systemet. Så det er meget spændende. 

 

 

2. Hvor stort et indblik har du i den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang? 

(PMV) 

(NTH) – Jamen den har sådan rimelig god. Den faglige afdeling herinde fra ved noget om udvidet 

gennemgang. Det er jo der jeg sidder. Jeg har en okay forståelse af den, i og med at jeg også har 

implementeret de handlinger som vi foreslår man skal lave for at kunne lave en udvidet 

gennemgang. 

 

 

3. Hvorfor en ny standard ”Udvidet gennemgang”? (PMV) 

 

(NTH) – Jamen det der ligger til grund for den, er et politisk synspunkt fordi, at politikkerne blev 

stillet i skoene, at nu skulle du lindre erhvervsbyrden for de erhvervsdrivende. Så skulle de finde ud 

af, hvad gør vi her. Vi skal lave de administrative opgaver lettere tror jeg de kaldte det. Og samtidig 

med blev der fra EU, blev der i EU direktivet vedtaget at man faktisk skulle for lov til nationalt at 

fravælge nationalt helt ned til, eller helt op til klasse c grænsen. Det var FSR som brancheforening, 



altså dvs. alle revisorerne ikke særlige interesseret i. Både fordi at man risikerer at får mindre at 

lave, men også fordi at det så faktisk kan blive svært for de mindre virksomheder uddanne 

statsautoriserede og registrerede virksomheder. Fordi det i princippet kun vil være de store 

børsnoterede som laver revision. Der er noget praktisk erfaring man skal have med for at blive 

godkendt som revisor.  Og så sætter. Politikkerne vil gerne have lempet, det skal være lettere at 

være erhvervsdrivende og FSR og branchen er ikke særlig interesseret i at vi bare skal sløjfe 

revisionspligten, så derfor indgår man et kompromis, og så siger de at i stedet for at fjerne 

revisionspligten så laver vi en standard der er lettere end de her 37 internationale standarder som 

skal overholdesved revision. Sådan så virksomhederne kan spare nogle penge. Det er jo det 

kompromis der er lavet. Jeg ved ikke om i ved det. 

 

(PMV) – jo vi har læst om det. 

 

(NTH) – okay, men der blev jo allerede i, jeg tror det var 2007 eller 2009 blev der først stemt om 

udvidet gennemgang politisk, og det blev et rungende ”nej” dengang. Vi havde en højrefløj 

regering. Nu har vi så en venstrefløjsregering og da den var der blev der så stemt ”ja” på nær en 

stemme som stemte imod og det var Libaral Alliance og man mener det var fordi han ikke vidste 

hvad det var han stemte på. Så det er meget sjovt at politikkerne på så kort tid har vendt sig så 

meget. Og der er ingen tvivl om at det har været et pres fra omverdenen på politikkerne om at lave 

de administrative byrder nemmere og samtidig med at man gerne vil have noget kontrol. Det er jo 

man kalder den ikke liberale tankegang. Man vil gerne have noget kontrol, men det skal stadig være 

nemmere for di erhvervsdrivende 

 

4. Hvorfor ikke helt fravælge revision for SMV’er som andre lande har gjort? (PMV) 

 

(NTH) – Det er vi som branche ikke interesseret i. Det er hverken revisionsfirmaer og FSR 

varetager revionsfirmaernes interesser, så er FRS selvfølgelig heller ikke interesseret i det. Men 

regeringen har også stadig ønsket en vis form for kontrol, fordi hvis man bare opnå op for posen, så 

er skrækscenariet fra politisk side, så bliver der snydt i større omfang da det bliver svært at holde 

øje med. Men der er ingen tvivl om at det har været højrefløjens, det har været deres 

indgangsvinkel. Lad os bare åbne op, og så lad markedskræfterne styre det. Men det er så det 

venstrefløjen nu her har en anden holdning til. 

 



(PMV) – I England har de jo lempet fuldstændig. Der er lavet analyser på det, og der siger de at der 

ikke sker så mange fejl, selvom man har lempet på det. 

 

(NTH) – Men det er bl.a. den. Fra FSR’s side har man også haft med i overvejelserne, at man nu har 

lavet den nye uddannelse til statsautoriseret revisor. Man har i bund og grund fjernet uddannelsen til 

registreret revisor, så nu kan man kun blive statsautoriseret og det kræver du har et vis antal års 

erfaring. Og kan man sige, at det kun er de børsnoterede eller de helt store virksomheder som skal 

have revision, så er det kun ”the big four” eller måske ”the big six” der har revisionsopgaver, og det 

gør så, at alle de små kontorer ude om i landet, de kan simpelthen ikke uddanne deres medarbejdere 

til godkendte revisor. Så kan du ikke rekruttere de medarbejdere som du vil eller som du har behov 

for dernede. Så smadre du grundlaget for de små. Det er FSR’s synspunkt. 

 

(PMV) – Den havde vi slet ikke tænkt over. Den har jeg i hvert fald ikke tænkt over. 

 

(ZP) – Det er jo rigtigt. Det er jo faktisk en stor problemstilling.  

 

 

5. Hvad tror du effekten af den nye standard vil blive? (PMV) 

 

(NTH) – Det er et godt spørgsmål. Jeg synes selv i starten. Det er en skide god ide. Nu er jeg nok 

mere til at det har været nødvendigt for branchen eller for os er det godt fordi. Alternativet var som i 

siger, så havde man bare fjernet revisionspligten helt op til grænsen. Så på den måde er det jo godt. 

Hvor mange der bruger den, det er jeg i tvivl om også fordi den bankundersøgelse, som jeg har 

snakket og som jeg nok skal sende til jeg. Den viser jo også, at bankerne synes alle sammen at det 

er en rigtig god ide at vi indfører udvidet gennemgang, men de siger også alle sammen men det er 

ikke sådan en god ide, hvis det er vores kunder der bruger den. Vi vil gerne indføre standarden, men 

det skal være de andre bankers kunder der bruger den. Man kan sige, at i bund og grund er det 

bankerne der styrer det. 

 

(PMV) – Det er jo det med forventningskløft der kommer ind her. 

 

(NTH) – Ja, kommer du ned i banken, og det svarer de også ja på, at man bliver kreditvurderet ud 

fra nogle specifikke krav. Hvis du bliver kreditvurderet lavere hvis du har udvidet gennemgang 



kontra revision, så er der nogle der ikke vil have denne valgmulighed. Det kan godt være at fra 

branchen og fra vores side kan sige, at I bare kan vælge udvidet gennemgang, men hvis banken 

siger det kan vi ikke, så har de jo ikke denne valgmulighed. 

 

(ZP) – Og det er vel også andre kreditorer, jeg tænker lidt større virksomheder der er hængt op. Så 

det er vel ikke kun banken. I denne her krise tid vi er i. Der er flere der forventer noget af nogen 

regnskaber. 

 

(NTH) – Ja, det man så kan sige der, er nu at det her jo er for regnskabsklasse b selskaber og der er 

det tit banken, der er den store kreditor. Men ja ja det er klart. Der er jo store udfordringer i at 

forklare bankerne værdien af det her. Og så kan man sige udvidet gennemgang, det er jo ikke andet 

end et review efter den nye standard som gælder pr. 1. januar plus fire supplerende handlinger. 

 

(ZP) – Men der er jo så kommet meget til på den nye review erklæring. 

 

(NTH) – jo jo, men så kan man lige så godt bare bruge review. Der er jo ikke den store forskel på 

om det er det nye review eller udvidet gennemgang. Det gode for revisor er at man stadig er 

anmeldt til erhvervsstyrelsen, men det er lettere for kunderne bare fravælge, så kan de altid tage 

stilling til og de vil have det ene eller andet. Så det bliver spændende at se om det bliver til noget.   

 

6. Hvilke samfundsmæssige konsekvenser mener du at den nye standard vil medfører? 

(PMV) 

 

(PMV) – det har vi jo også været lidt inde på. 

 

(NTH) – ja, altså det får de konsekvenser at man er nødt til at få folk til at forstå hvad det er, for 

ellers vil den ikke få den effekt den bør have. Og så problemet er også at det bliver svært, nu i jeres 

situation bliver det svært at tolke på hvor meget den bliver brugt fordi den skal vælges på den 

ordinære generalforsamling efter 1. januar 2013. Så det er jo først næste år at det bliver spændende 

at se hvor mange der egentlig har valgt den. Det er jo kun dem der har vidst sidste år, dem der 

havde 30/9 regnskaber sidste år, hvor generalforsamlingen har ligget på den anden side31. 

december og som har vidst det her. På det tidspunkt var det meget nyt, så der er mange der ikke har 

været obs. på det. Det er svært at finde ud af hvor meget. 



 

(PMV) – Det er jo nok heller ikke den lille der ligesom vælger til at starte med at sige, jeg tror jeg 

skal være forgangsmand og så prøver denne her standard. De vil nok gerne lige se konsekvenserne 

af det og høre lidt mere om det. Det kunne jeg godt forestille mig. 

  

 

7. Hvor stor en procentdel tror du vil vælge den nye standard indenfor de nærmeste par 

år? (PMV) 

 

(NTH) – er procentdel af hvad? 

 

(PMV) – en procentdel af dem der kan  

 

(ZP) – Men det er jo også det vi snakker om. Det kommer an på hvor pres banken ligger på det og 

hvor meget de går ind om siger. Vi synes du behøver at beholde revision eller du kan godt få lov at 

vælge den her. Hvis de ikke gør noget og kunden bare selv når at vælge, og der først opstå et 

problem bagefter. 

 

(NTH) – Det må man ikke håbe sker. Det er jo her revisor har sin store udfordring. Revisor skal jo 

sørge for og forklare kunden at det her valg er et du skal tage sammen med banken. Det er ikke et 

du skal tage sammen med revisor nødvendigvis. Selvfølgelig skal revisor være med for der er også 

nogle situationen hvor det ville være helt tåbeligt at tage den. Men det er bare vigtigt at revisor ikke 

begynder at rådgive kunderne om at vælge den her standard uden at tænke på at der altså er nogle 

banker, kreditorer og måske også nogle ejere som lige skal synes det her er en god ide også. Det er 

nogle af de udfordringer vi også sidder med oppe i hotline. Vi kan forstå at nogle revisorer nok har 

været lidt hurtige til at smide kunderne over i udvidet gennemgang. 

 

(ZP) – Har i indtrykket af at der allerede er mange der faktisk har valgt den.? 

 

(NTH) – Nej jeg har ikke indtrykket af, at der er så mange der bruger standarden, men jeg kan se 

der er nogle, da jeg får spørgsmål til den. Der er utvivlsomt nogle der bruger den. Jeg har helt 

eksempelvis havde jeg en sag, hvor jeg sagde til dem, i jeres situation synes jeg det ville være godt. 

Det var en butikskæde, som havde 3 butikker og hvor vi havde været på lageroptælling hvert år som 



en del af revisionen i alle 3 butikker. Vi vidste på forhånd at lageret spiller bare, de tæller det op og 

der er status med det. Fordi det er revision er vi nødt til at tage ud og besøge og lave en lagerkontrol 

selv. Og der sagde vi, at I jeres tilfælde er det smart at vælge udvidet gennemgang, for så er det 

altså review det bygger på. Det er primært analyser og forespørgsler og hvis vi ved at der plejer at 

være styr på det og vi kan lave nogle analyser der siget, at det ser det også ud til der er i år, så kan vi 

spare 2 dages arbejde i lagerkontrol. Så er der pludselig penge at spare og tid. Jeg tror det er de 

situationer at den kan blive god udvidet gennemgang. 

 

(PMV) – Så længe der ikke er gæld til kreditorer og banker og at de accepterer dette.   

 

(NTH) – ja, der er også nogle af bankerne. Fordi man kan ikke bare sige, at der ikke er gæld. Der er 

også nogle banker der siger vi er ligeglade bare revisor er med. Om det så er assistance, udvidet 

gennemgang, review. Det er vi ligeglade med, bare i er med og vi ligesom kan følge med. Så det er 

ikke bare fordi der er gæld, altså det kan godt være at hvis banken synes det er okay. Det kommer 

an på hvor mange penge banken har i altså. Har vi en kassekredit på 200.000 kr. så er de måske 

ligeglade om det er den ene eller anden, så kan de måske godt se fordelen i at kunden kan spare 

nogle penge med vi laver den på den måde. 

 

8. Hvor stor en procentdel tror du vil vælge den nye standard på længere sigt? (PMV) 

 

(NTH) – Det snakkede jeg jo med Lars Kietzner om. Han har jo været med i det. Han sidder i 

REVU der har været med til at kører den her igennem. Det er også ham der har lavet handlingerne 

til FSR’s udspil af revimentor. Hans holding er i hvert fald, at på længere sigt der vil den være klart 

brugbar og attraktiv end den er på kort sigt. Der vil være flere der vil vælge den. 

 

(PMV) – Tror du på det? 

 

(NTH) – Ja jeg tror at når det går op for folk, hvad det betyder og specielt også fordi at review er 

blevet som det er. Der kommer meget mere kontrol på review nu end der gjorde før. Det vil sige 

værdien bliver væsentlig højere og derved værdien af udvidet gennemgang bliver også højere, og 

når det går op for folk, så tror jeg også på at det kan være noget man vælger. 

 



9. Tror du at der vil komme flere fejlbehæftede regnskaber som følge af den nye 

standard, da færre regnskaber dermed vil få fuld revision? (PMV) 

 

(NTH) – Nej det tror jeg ikke. I forhold til situationen som den er nu som den er nu eller i forhold til 

hvis vi ikke havde udvidet gennemgang. 

 

(ZP) – Det er med udvidet gennemgang, så tror du at ved at flere så vælge udvidet gennemgang, at 

der så vil blive færre der så får fuld revision. Tror du så der vil ske større fejl samlet set. 

 

(NTH) – nej det tror jeg ikke. Jeg tror at i de SMV sektor der er revisor så indblandet, så revisor ved 

godt hvor de her fejl er, uanset om revisor laver revision eller review. Det handler om, hvor meget 

krav der er til revisor dokumentation og så har det noget at gøre med hvor regelret revisor er. Og jeg 

tror. Det er så for min egen regning. At i det her sektor der ved revisor godt hvad virksomheden 

laver af ting der er på grænsen. Og der er det op til revisors egen moral og vurdere hvad man synes 

er godt nok. Og der tror jeg ikke om der er nogen forskel på om det er den ene eller anden erklæring 

man skriver. Men det jeg også mente, var altså at hvis alternativet var at udvidet gennemgang ikke 

var blevet vedtaget og alternativet var at vi havde hævet revisionspligten, så tror jeg der ville 

komme flere regnskabsfejl, fordi så kunne alle de her vælge opstilling. Jeg tror der ville være større 

fejl der fordi revisor ikke har forstået deres ansvar i forbindelse med opstilling/assistance erklæring. 

 

10. Hvad er din holdning til forskellen på ”Udvidet gennemgang” og fuld revision i forhold 

til påtegning? (PMV) 

 

(NTH) Jeg tror ikke jeg forstår spørgsmålet helt præcist. 

 

(ZP) De her erklæringer der er kommet på. Nu er der den nye udvidet gennemgang, så er der fuld 

revision som vi kender. Hvad forskel er der for kunden om de får den ene påtegning kontra den 

anden. 

 

(NTH) – Er det overfor kunden eller regnskabslæser? 

 

(ZP) - Regnskabslæser 



(NTH) – Jeg tænker på, hvis du nu sidder som investor og får et regnskab hvor der er en udvidet 

gennemgang konklusion eller en revisionspåtegning. Kan investor udefra se forskel på de her to. 

Der er mit svar nok ”nej” Også fordi den eneste rigtige forskel er, at der i stedet for der står. ”Som 

følge af den udførte revision har vi bum bum bum”. Så står der i den udvidet gennemgang, ”som 

følge af det udførte arbejde” og der tror jeg altså, der skal være teoretiker nok for at se at der i den 

ene står arbejde og i den anden står der revision. Jeg ved godt at man skriver at der ikke er udført 

revision. 

 

 

11. Hvilken grad af sikkerhed i % mener du de enkelte erklæringer giver? (PMV) 

 

(NTH) Opstilling 0%, Review 50%, Udvidet gennemgang 60-65% og revision 95% 

Det var meget konkret. 

 

12. Hvad er din holdning til at revision bør være lig med de internationale standarder? 

(PMV) 

 

(NTH) – Det er et svært spørgsmål.  

 

(ZP) – Vi tænker også mere på om der kunne være, altså nogen snakker om at der er fordele ved at 

det er ens i alle lande, så det kan være nemt at sammenligne over landegrænser. 

 

(NTH) – Ja altså, der er ingen tvivl om at jeg synes det er en klar fordel at de er ens. Det er også en 

af grundende til at erklæringen i udvidet gennemgang har positiv formulering, fordi det er det de 

kan forstå i udlandet. Og jeg synes også at det er vigtigt for revisorerne at vi har nogenlunde nogle 

ens ydelser. Fordi, i forvejen er vi hårdt amt af en priskonkurrence og der vil folk hvis ikke vi nogle 

strenge regler for det skal i altid igennem, så vil der være nogle der i større grad vil dumpe 

kvaliteten på bekostning af prisen. Så jeg føler lidt at det er lidt en nødvendighed at vi har de. Hvor 

man kan sige at du ikke kan gå på kompromis med kvaliteten, så må i forhandle nogle bedre priser. 

Det er det helt store issue på den der front. 

 

(ZP) – Så vi overholder en hvis standard. Så kan det godt være vi laver vores egen udvidet 

gennemgang her i Danmark, men vi har alligevel en vis grad vi skal overholde. 



 

(NTH) – Jamen hvad med udvidet gennemgang. Jeg tror ikke jeg forstod din sammenhæng. 

 

(ZP) – Ja det er bare generelt sådan med det arbejde revisor udfører. Nu ved jeg godt vi lige 

snakkede revision kun, men der er også med udvidet gennemgang som vi kun har i Danmark. Så 

hvad vil en revisor i Frankrig, så vil han jo ikke forstå hvad det er for slags erklæring når han skulle 

kigge på det her regnskab. Det er mere det om det vil lette samarbejdet at vi ligesom havde 

nogenlunde de samme. Jeg godt der er nogle krav der skal opfyldes. 

 

(NTH) – Jeg ved godt at man tænker over det her, men jeg har nok lidt svært ved at se hvad en 

franskmand skulle have af interesse i dansk klasse b virksomhed. Fordi det her drejer sig om i lang 

de fleste tilfælde at det er en hovedaktionær, der har et holdingselskab og et driftsselskab hvor 

omverdenen i bund og grund er ligeglade med hvad det er der foregår. Det skal selvfølgelig foregå 

rigtigt i forhold til både erhvervsstyrelsen også i forhold til SKAT. Det tror jeg er de to vigtigste 

ting i det her. Så kan det godt være at pga. finanskrisen at finansiering udefra bliver mere og mere 

relevant. Jeg tror stadig der er vi nok i et lidt højere niveau. Tror jeg. 

 

13. Kan du nævne nogle ulemper ved at ligestille revisors ydelser til de internationale? 

(PMV) 

Spørgsmål 13+14 er slået sammen 

 

(ZP) – Det er næsten det vi lige har snakket om. 

 

(NTH) – Fordelen er jo at det gør det nogle gange nemmere for udenlandske revisorer at forstå 

påtegningen. Vi kunne sagtens forestille sig at man havde nogle datterselskaber der lavede 

regnskaber i Danmark som blev ejet af nogle udlændinge som skulle have det her regnskab. Der kan 

man sige. Ved at erklæringen ligner den internationale, så bliver det lettere for dem at forstå. De 

forstår jo ikke review i udlandet, så derfor har vi den her udvidet gennemgang standard. Jeg tror i 

øvrigt også, og det står også for min egen regning, at vi vil se at indenfor en årsrække, så bliver 

review-standarden også lavet, altså erklæringen, så den kommer til at ligne både udvidet 

gennemgang og revision i sit design. Ikke i indhold, men design. 

 

(ZP) Lige for at runde af, hvad så med ulempen? 



(NTH) Ulempen er at nu kommer der endnu en erklæring, der indeholder alt muligt som alle andre 

end revisor har meget svært ved at forstå. Vi er ved at sætte et projekt i gang nu der hedder ”forstå 

revisors erklæringer” fordi hvis du spørg mig, så er det jo ikke almindeligt dansk sådan en 

revisorerklæring. Jeg vil vædde med at hvis du giver den til folk, så forstår de i bund og grund ikke 

hvad vi skriver, fordi det er altså rimelig teknisk. Det er jo klart ulempen, men det er sådan det er 

når vi kører efter de internationale standarder.  

 

14. Kan du nævne nogle fordele ved at ligestille revisors ydelser til de internationale? 

(PMV)  

 

15. Tror du bankerne forstår den nye standard og den sikkerhed den tilskrives? (PMV)  

 
(NTH) – Nej ikke endnu, men det håber jeg de kommer til. Der er ingen tvivl om at der bliver gjort 

et stort arbejde, også for de fire store om at sætte bankerne ind i det her. Og der er ingen tvivl om at 

de store banker ved nogle af dem det, men ikke i tilstrækkelig grad. Min egen personlig erfaring 

med bankerne er også selvfølgelig ”the big guys” i bankerne, de ved det måske. Men i bund og 

grund er det deres erhvervsrådgivere der sidder nede i centrerne der skal forstå det. 

Erhvervsrådgiveren er folk der har gået i gymnasiet og så har de fået to års intern undervisning i 

banken. De har jo ikke en skid forstand på at kigge på sådan et regnskab. Det er jo ligegyldigt 

hvilken påtegning der er på.  

 

16. Tror du valg af erklæringsstandard har indflydelse på kreditvurderingen? (PMV) 

 

(NTH) – Ja, det tror jeg. 

 

17. Burde valg af standard have indflydelse på kreditvurderingen? (PMV) 

 

Spørgsmålet blev ikke stillet. 

 

18. Hvilke øvrige forhold tror du bankerne har fokus på i forbindelse med 

kreditvurderingen? (PMV) 

 



(NTH) - Jeg ved den der undersøgelse i øvrigt som jeg henviser til. Den kommer bl.a. ind på at 

bankerne bruger valg af erklæring som en del af deres risikovurdering. Jeg ved ikke om den præcist 

siger mere. Det kan også være der står hvad de yderligere gør. Men ellers burde det noget med deres 

personlige forhold til kunden og historik. Hvordan kender vi ham her, har vi haft noget med ham at 

gøre før, hans personlig formue måske alt afhængigt af hvem der kautionerer for det forskellige 

ting. Så bruger de forhåbentlig også noget sund fornuft også måske også noget revisor. Det kan du 

spørge Steen (Ejer af Piaster Revisorerne), han har jo en aftale med Nordea, så vidt jeg ved.  

 

19. Tror du at den nye standard vil medfører et forventningskløft? Her tænkes på både 

på: Kundernes lånemuligheder? (PMV) 

Bankernes forventning revisor arbejde og sikkerhed i tallene? (PMV) 

Kundernes forventning til revisors udførte arbejde? (PMV) 

 

(NTH) – Ja i stor grad. Fordi jeg tror ikke, at brugerne kan forstå, stadigvæk ikke forstå, at hvis 

revisor har lavet en udvidet gennemgang, jamen så er det hele rigtigt. Jeg tror at brugerne vil tro, så 

er det 100% rigtigt. Holger K. Nielsen har for nyligt udtalt, at hvis revisor har været inde over 

selvangivelsen, så man da forvente den er rigtig. Folk forstår det jo ikke. Og så er der det med, 

meget uheldige, at politikerne har meldt det her 25%  besparelse ud. Det kommer jo ikke til at ske. I 

hvert fald ikke for de kunder jeg havde (Niklas har været revisor). Men det kan jo have noget at 

gøre med at I er bedre. 

 

(PMV) – og selvfølgelig også det her med du snakkede om, hvad kunder regner med at kunne få 

overfor banken ikke. 

 

(NTH) Ja ja. Det er vigtigt. Det skulle jo helst fangens allerede fanges i den forstand at revisor skal 

rådgive sine kunder i den forstand, at de slet ikke skal vælge udvidet gennemgang, hvis banken ikke 

vil have det. Så kan man stå der og har laver udvidet gennemgang, så får man at vide at du kan lige 

lave det om igen, for nu skal vi have en revisionspåtegning. Det ville være helt forfærdeligt.  

 

20. Tror du revisorerne forstår den nye erklæringsstandard? (PMV) 

 

(NTH) – Nej, ikke endnu. Problemet med det er, at det bygger på review som først træder i kræft 

31.12.2013 og de kender den ikke endnu. Jeg tror selvfølgelig kender de den i de store, som er 



fagligt opdateret. De ved godt at der nu sker noget helt revolutionerende. Men de gamle hønisser 

som egentlig har fået deres beskikkelse for mange år siden og som bare kører derudaf i vanligt 

rutiner, de er ikke opmærksomme på at her er der altså en helt omvæltning af hvordan man laver et 

review. Det tror jeg ikke de er opmærksomme på.  

Jeg kan se det fordi nu har vi jo selv sat vores forslag til løsning af en review opgave ud i søen og 

der får jeg mange henvendelse i både i vores hotline men også folk der ringer, fordi de siger at det 

virkeligt er omfattende og der er vi nødt til at sige ”Ja, det er det” Men det er ikke noget vi 

bestemmer. Det er noget standarden siger og hjælper jer bare med at fortolke den.   

 

21. Fra politisk side er der lagt op til at der spares 25% på revisorregningen ved valg af 

udvidet gennemgang kontra revision. Er du enig heri? (PMV) 

 

(NTH) – Nej. Jeg kan fortælle hvad jeg sagde til mine kunder bl.a. dem jeg fortalte om butikskæde. 

Der sagde jeg til dem. Kravene til revision er så høje nu, så hvis I bliver på revision, så bliver jeres 

honorar næste år dyrere, men hvis vi kan aftale at i vælger udvidet gennem, så kan vi aftale at i får 

det til samme pris, som i har fået det for i år. 

 

(ZP) Det gør vi også den her tankegang med at de her 25%, det skulle jo kun være på revisionen og 

vi gør jo mange andre ting. Vi har jo en hel pakke, det er jo ikke kun revision. Så er vi lige pludselig 

ude i 1/16 som honoraret vil blive billigere. 

 

(NTH) – Men det er noget af det, at vi som brancheforening er tosset over. Bl.a. Annette 

Vilhelmsen har været ude og udtale sig om det her med besparelserne. Altså de begynder nu at 

blande sig i noget, som de på ingen måde skal blande sig i. Det er jo fuldstændig hen i vejret. Vi har 

jo det problem, at revisionspriserne i forvejen er konkurreret så langt ned, at det i mange tilfælde 

faktisk ikke kan betale sig. Du kan også sagtens tænke dig situationer, nu er der jo krav ved udvidet 

gennemgang at du skal sende engagementsforespørgsel til alle bankerne. Kunne du forestille dig at 

der er en virksomhed der har 10 banker. Nu skal du sende 10 engagementsforespørgsler, det er 

7.500 kr. bare på det og du er ikke startet endnu. Det er jo lige før at det vil være billigere end 

revisionen. 

 

 



22. Tror du at den nye erklæringsstandard vil presse revisionsbranchen til at ændre deres 

forretningsmodel så sagerne hænger sammen? (PMV)  

 

(NTH) – Nej det tror jeg ikke, fordi at det er det samme som review og så kommer der nogle 

småting oven på. Så nej det tror jeg ikke. 

 

23. Hvad tror du bliver det næste - flere lempelser som endnu en ny standard eller helt 

fravalg af revision for SMV’er? (PMV) 

 
(NTH) – Jeg tror ikke der kommer en ny standard. Det ville dem der har arbejde med den være kede 

af. Jeg tror nok at der kommer på sigt flere lempelser også fordi når man så får lavet nogle 

undersøgelser om udvidet gennemgang om nogle år, og man finder ud af at den ikke bliver brugt i 

praksis ret meget, så er der kun en anden mulighed. Så er det at fjerne revisionspligten helt og så ser 

vi hvordan det går. 

 

(PMV) – Tror du man fjerne udvidet gennemgang på sigt.? 

 

(NTH) – Der er ingen tvivl om at de næste år vil man lave nogle undersøgelser om hvor meget den 

bliver brugt. Jeg ved ikke om man ville skrotte den. 

 

(ZP) – Kunne man så godt forestille sig en anden vinkel, hvor man finder ud af at der er mange der 

gerne vil bruge den, men at der så opstår flere svindelsager og flere fejl i revisors arbejde som ikke 

bliver opdaget. 

 

(NTH) – så der kommer flere handlinger på ? 

 

(ZP) – Ja, eller man så går tilbage og siger, at der nu skal være fuld revision på. Altså så man går 

opad i kravene igen i stedet for at lempe. 

 

(NTH) – Jeg kunne nok bedre forestille mig. Jeg tror det er svært når man har sagt, at der ikke 

behøves at lave revision, og i øvrigt i alle andre EU lande. Vi ligger i forvejen en del strengere end 

dem. Det er svært at komme og sige nu hæver vi lige barrieren en gang til. Jeg tror mere man vil gå 



ind og sige. Der er behov for når vi laver udvidet gennemgang, at i stedet for at lave fire 

supplerende handlinger, så laver vi 8 eller sådan noget. Det kunne man måske godt forestille sig. 

Det andet jeg godt kunne forestille mig er, at jeg ved at der bliver arbejdet på, at man snakker fra 

branchens side om at lave nogle retningslinjer for, hvis vi udfylder en selvangivelse, så er der nogle 

ting som forventes revisor har gjort. Og jeg tror måske i høj grad, at der kunne komme den slags 

restriktioner, og jeg tror mange af de fejl vi ser i regnskaberne skyldes skattefejl. Det er netop der 

virksomhederne har et incitament til at snyde lidt. Det er for at få en billigere skat. Det er en anden 

definering af god skik, så har revisor påtegnet selvangivelsen eller skatteopgørelsen, så er der som 

minimum lavet de her 10 handlinger. Jeg tror mere det er den her vej vi kommer    

 

 

24. Mener du at FSR har varetaget revisorernes interesser godt nok i forbindelse med den 

nye erklæring om udvidet gennemgang.? (PMV) 

 

 

(NTH) – Ja det synes jeg i den grad vi har. Forstået på den måde, at alternativer var, og det var tæt 

på at ske tror jeg, at revisionspligten blev fjernet. Det er der selvfølgelig ingen revisorer der synes er 

særlig sjovt, så det synes jeg vi har. Så kan man så snakke om, om FSR skal gøre mere om at 

udbrede kendskabet til udvidet gennemgang. Det kunne godt være udover revisorerne selvfølgelig 

selv skal gøre det. Så kan det godt være at FSR har en opgave i den. Jeg ved vi prøver i øjeblikket, 

men de har også haft det lidt svært tror jeg.  

En ting er at vi kan melde en masse ting ud politisk og holder kurser, men vi har ikke kontakten til 

banken og til den daglige bruger altså kunderne, som revisor har. Så ansvaret ligger ude hos jer som 

revisorer. Vores ansvar er nok mere, at klæde revisorerne på, til at klæde kunderne og bankerne på. 

 

(ZP) – Har i tiltag i gang til at klæde revisorerne på.? 

 

(NTH) – Ja, vi er i gang med at lave en folder. Den er faktisk færdig, men jeg synes desværre ikke 

den er særlig god. Men vi har lavet en folder som kan afleveres nede i banken. Vi kan give den til 

revisorerne og de kan aflevere den nede i banken og prøve at forklare banken, hvad er udvidet 

gennemgang ud fra denne folder. Og så har vi en masse kurser i udvidet gennemgang og det er jo 

lidt sjovt for vi får mange henvendelser og spørgsmål om udvidet gennemgang, men der er ikke så 

mange der tilmelder sig kurserne. Så man kan sige, hvis ikke revisorerne kan finde ud af at lave en 



udvidet gennemgang, så er det fuldstændig ligegyldigt. Så har vi jo allerede problemet der. Så har vi 

mig bekendt de første der kommer ud med et udspil til en kvalitetsstyringsmodel der indeholder 

udvidet gennemgang. Der er også den her Revimentor løsning vi har. Der er jo lavet handlinger til 

hvordan vi forestiller os en udvidet gennemgang er. Vi er de første og jeg tror stadig de eneste der 

har systemet til det. Jeg ved ikke hvad vi mere kunne gøre. Hvis i finder på noget, så skal i bare sige 

til. 

 

(ZP) – Men havde du hørt om. Nu snakkede du om at der måske vil komme flere analyser, men er 

der ikke noget i gang. 

 

(NTH) – Nej ikke konkret. Jeg er faktisk en af dem der har talt lidt for at vi skulle vente. Jeg frygter 

lidt de laver, pga. alt kritikken fra Dansk Industri, så kommer der allerede fra 2013 en undersøgelse 

af hvor mange der bruger udvidet gennemgang, og det ville være en total unfair kamp, fordi det 

altså kun er 30/9 2012 og senere der har mulighed for at vælge, så alle dem der har 30/6 regnskaber 

har ikke haft mulighed reelt endnu, og jeg er bange for at Dansk Industri med ”Kristian 

Koktvedgaard” i spidsen så siger at der ikke er nogen der bruger det. Men der er ikke nogen der har 

haft muligheden endnu, så i er nødt til at vente minimum et år for at lave de her undersøgelser. Det 

er der desværre ikke særlig mange der forstår. 

 

(PMV) – Det var de spørgsmål vi havde. Mange tak for at du ville stille op. Det er vi glade for.    



Bilag 5 

 

Transskribering af interview med Peter Krogslund Jensen fra Erhvervsstyrelsen 

d. 18. september 2013 

 

Tilstedeværende: 

 

Peter Krogslund Jensen (PKJ) 

Zenia Pedersen (ZP) 

Philip Martin Vienberg (PMV) 

 
 

Nærværende interview har taget udgangspunkt i nedenstående 23 spørgsmål. Dialogen er skrevet 

under hvert enkelt spørgsmål. Ovenstående initialer er brugt så der kan holdes styr på hvem der 

siger hvad. 

 

 

Indledende snak 

 

(PMV) - Først og fremmest er vi glade for at du vil stille op til interview. Det sætter vi stor pris på. 

Vi har en række spørgsmål her og nogle at dem ville du skulle uddybe lidt og nogle af dem ville du 

skulle svare ”ja” og ”nej” på. 

 

(PKJ) - Det vil jeg prøve 

 

(PMV) – Du vil måske opleve at når vi når igennem spørgsmålene, at du allerede har svaret på det 

fordi du bare har snakket frit. 

 

(PMV) – Har du nogle spørgsmål inden vi går i gang. 

 



(PKJ) – Nej.. Jeg kan jo svare på det jeg kan svare på. 

 

 
1. Hvad er din stilling hos Erhvervsstyrelsen? (PMV) 

 

(PKJ) – Jeg er chefkonsulent i det område der arbejder med revision 

 

(PMV) – Okay, du har været inde over udvidet gennemgang så? 

 

(PKJ) – Ja 

 

 

2. Hvor stort et indblik har du i den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang? 

(PMV) 

 

(PKJ) – Jeg har siddet og arbejdet med den med FSR siden 2009, så jeg vil sige en del. 

 

 

3. Hvorfor en ny standard ”Udvidet gennemgang”? (PMV) 

 

(PKJ) – Der har siden midten af 2000 tallet været et pres på revisionspligten, og den blev jo lempet 

første gang i 2006, som var en fritagelse for de meget små virksomheder og i 2010 var man i gang 

med at overveje yderligere lempelser, og der kom FSR så med et udkast til en ny standard, som 

kunne være nyt produkt, som der var efterspørgsel på og som vil gøre det mindre dyrt end revision, 

og som kunne være aktuel i stedet for at lave eventuel lempelser fuldt ud for alle de små 

virksomheder i regnskabsklasse B. 

 

(PMV) - Har i så siddet på den anden side af bordet og forhandlet omkring hvor man skulle hen 

med standarden? 

 



(PKJ) – Den kom jo som en præsentation som et muligt nyt produkt, og det så vi jo positivt på i 

forhold til, at det var regeringens dagsorden, at reducere de administrative byrder for 

virksomhederne. 

 

 

4. Hvorfor ikke helt fravælge revision for SMV’er som andre lande har gjort?  (PMV) 

 

(PMV) – ligesom f.eks. England 

 

(PKJ) - Det har der ikke været politisk vilje til, så det er et ret kort svar på det spørgsmål. Der er jo 

pres på fra nogen bl.a. DI (Dansk industri) om at lempe fuldt ud i forhold til de muligheder er i 

direktiverne, men der har aldrig været politisk vilje til at man tager steppet fuldt ud. Så man kan 

sige, at indtil nu er der taget 3 step. Det første step var de virksomheder med 3 mio. i omsætning 

havde mulighed for at fravælge revision, Det andet step var de virksomheder under 8 mio. i 

omsætning. Tredje step var så erklæringsstandarden nu her for virksomheder med omsætning 

mellem 8-72 mio. kr.  og så må vi se hvor den politiske proces er.. Det er jo politisk vilje der taler 

for det her, og der er mange interesser i det her, idet der er mange der bruger reviderede regnskaber 

bl.a. også SKAT. 

 

 

5. Hvad tror du effekten af den nye standard vil blive? (PMV) 

 

(PMV) – forstået på den måde, er der mange der vælge den ?, kommer der nogle udfordringer med 

den. 

 

(PKJ) – Jamen vi håber det er et alternativ til revision for rigtig mange virksomheder. Det er jo det 

der er formålet med den.. og de virksomheder vil opnå en besparelse på revisionen. Så de måske vil 

kunne bruge mere hensigtsmæssigt til det de har behov for i deres virksomhed. Vi har ikke været 

ude og lave egentlige undersøgelser på hvor mange der vil vælge den, men de eneste der har været 

lidt kritiske overfor standarden er faktisk Dansk Industri, hvorimod alle interesseorganisationen og 

FSR naturligvis fordi det er dem der har lavet udkastet, de har været ekstrem positive overfor 

standarden. Vi håber det vil være et godt alternativ. Og så vil der være nogle virksomheder, jamen 

de vil have et behov for revisionen og sådan vil det altid være. Og der er udgangspunktet i dag også 



at virksomheder kan blive mødt med yderligere krav fra bankerne i forbindelse med kreditgivning, 

så der er jo noget som sådan særligt ved det. Så vi håber på, at den her retter sig mod rigtig mange 

virksomheder i regnskabsklasse B. Og også eventuel gør at virksomheder der har mulighed for at 

fravælge, og synes at revision er for dyrt, måske tilvælger og så måske får lavet en udvidet 

gennemgang.    

 

6. Hvilke samfundsmæssige konsekvenser mener du at den nye standard vil medfører? 

(PMV) 

 

(PKJ) – Det er meget bredt. 

 

(PMV) – ja det er meget bredt 

 

(PKJ) – Som sagt. Vores mål har været at reducere de administrative byrder for virksomhederne 

med henblik på at de kunne bruge pengene mere fornuftigt til at udvikle deres forretning. Så 

forhåbentlig kan det være med til at skabe vækst og arbejdspladser i mindre virksomheder.   

 

7. Hvor stor en procentdel tror du vil vælge den nye standard indenfor de nærmeste par 

år? (PMV) 

 

(PKJ) – Det har jeg ikke noget bud på. Vi ved at FSR har været ude og lave en undersøgelse bl.a. 

deres egne medlemmer, som siger at deres tilbagemelding fra revisorerne er 60% af dem har drøftet. 

60% af dem siger at de har kunder som enten har valgt erklæringsstandarden eller overvejer at gøre 

det. Og det er de tal vi har på det nu. Vi har ikke mulighed for lige nu at registrere i vores egne 

systemer. Men formentlig have noget viden i starten af næste år eller i hvert fald engang i 2014. 

Fordi i og med at virksomhederne skal indsende regnskaberne digitalt, så har vi jo mulighed for at 

registrere hvad for en erklæring der er i regnskabet. Er der vil så begynde at have et bud på hvor der 

så har valgt standarden. Vi får jo ikke.. Det skal jo ikke anmeldes eller noget hvem der har valgt 

den, så det bliver et erfaringsgrundlag hvor vi først for tal i 2014. 

 

 

 

8. Hvor stor en procentdel tror du vil vælge den nye standard på længere sigt? (PMV) 



(PMV) – Du kan heller ikke have en mavefornemmelse af hvordan på lang sigt om det. 

 

(PKJ) - Nej 

 

9. Tror du at der vil komme flere fejlbehæftede regnskaber som følge af den nye 

standard, da færre regnskaber dermed vil få fuld revision? (PMV) 

 

(PMV) – altså når virksomheden fravælger revision og vælger udvidet gennemgang. 

 

(PKJ) – øm….Jamen det er svært. Forhåbentlig kommer der ikke flere ved det. Altså vi mener de 

handlinger der ligger i standarden de som udgangspunkt angriber de forhold der er relevant i de små 

virksomheder. Så det håber vi ikke får den store effekt på regnskabskvaliteten.  

 

 

10. Hvilken grad af sikkerhed i % mener du de enkelte erklæringer giver? (PMV) 

 

(PKJ) – Vi har ikke sat procent dele på netop fordi det her med procentdele er jo tæmmelig 

vanskeligt altså sikkerhedsmæssigt. Så det vi har sagt, er at standarden giver en begrænset sikkerhed 

i overensstemmelse med reviewstandarden. Og de yderligere handlinger der skal udføres giver en 

yderligere sikkerhed, men hvor det ligger henne er der ikke mulighed for at sige. Men udvidet 

gennemgang ligger imellem review og en revision. 

 

(PMV) – Kan du nævne procenter på de andre  

  

(PKJ) – Nej… Jeg tror de siger at revision giver op til 90-95 procent. Det er jo så en underlig en 

med sikkerheder i revisionsstandarderne fordi det er jo ikke statistisk sikkerheder der ligger her. Det 

bygger jo på subjektive vurderinger og faglige professionelle vurderinger. Så derfor er det jo ikke 

de her statiske sikkerheder. Men det her er jo det som foreninger IFAC mener ligger i sikkerhed ved 

en revision. Jeg mener på review, mener de siger, at de ligger på omkring 50-60%. Det må i ikke 

lige hænge mig op på, men det kan FSR garanteret svare på. 

 

(PMV) – og så en assistance erklæring? 

 



(PKJ) – Jamen der er jo ikke nogen sikkerhed.  

 

11. Hvad er din holdning til at revision bør være lig med de internationale standarder? 

(PMV) 

 

(PKJ) – Der ligger jo et helt tilbage i det gældende 8. direktiv som blev forhandlet tilbage i 2003.. 

øh 2004. Der var vi jo positive overfor de internationale revisionsstandarder og det resulterede også 

i at der var en artikel om at EU kunne indføre revisionsstandarderne altså de internationale 

revisionsstandarder i EU. Det EU forslag der kører i øjeblikket der ligger jo stadigvæk med, at de 

internationale har vi fra dansk side støttet. 

 

 

12. Kan du nævne nogle ulemper ved at ligestille revisors ydelser til de internationale? 

(PMV) 

 

13. Kan du nævne nogle fordele ved at ligestille revisors ydelser til de internationale? 

(PMV) 

 

Spørgsmål 12+13 er slået sammen. 

 

(PKJ) – Fordelen er jo at det er sammenligneligt world wide og danske virksomheder arbejder også 

world wide ligesom alle andre, så ved at højne det generelle niveau på de internationale standarder, 

jamen så højner vi jo revisionen generelt over det hele også til gavn for de danske virksomheder 

 

(PMV) – kan du nævne nogle ulemper.? 

 

(PKJ) – Nej, det kan jeg ikke se. Revision er national bestemt. Der kan jo altid være nogle særlige 

forhold der gør sig gældende med hovedparten af standarden tager højde for at der eventuel skal 

iværksættes særlige tiltag i forhold til konkrete ting. Om som i ved f.eks. i Sverige har de f.eks. 

forvaltningsrevision som skal håndteres også. Men som udgangspunkt har vi jo ikke nogen særlige 

ting som ikke kan håndteres i de internationale revisionsstandarder. 

 

14. Tror du bankerne forstår den nye standard og den sikkerhed den tilskrives? (PMV) 



(PKJ) – Som udgangspunkt har bankerne også været positive i de drøftelser der har været og jeg 

ved at FSR også har haft mange drøftelser og forsøgt og været ude og forklare standarden overfor 

bankerne. Det er selvfølgelig lidt en udfordring måske lige i den tid pt. med krisen at de måske 

stiller højere krav end de ellers normalt vil gøre, men vi må afvente en lille smule og så må vi 

selvfølgelig også hvis der er problemer i forhold til kreditinstitutterne se om vi kan gøre en 

yderligere informationsindsats i forhold til om de forstår den. FSR har været ude og haft 

undersøgelser også blandt kreditchefer osv. De er positive nok over for den. Jeg er ikke klar over 

om de undersøgelser er offentlige tilgængelige.  

 

(PKJ) – Det er jo lagt op til at standarden skal evalueres om 2 år, og der vil man bl.a. se på de 

erfaringer der har været med brugen af standarden, herunder også eventuel i forhold til 

kreditinstitutter, SKAT og andre væsentlige interessenter. Og man vil sige for så vidt angår den 

størrelse af virksomheder vi taler om, så er i hvert fald kreditinstitutterne en af de helt store 

interessenter sammen med SKAT. 

 

15. Tror du valg af erklæringsstandard har indflydelse på kreditvurderingen? (PMV) 

 

(PKJ) – Det skal du spørge bankerne om. Du kan jo sige generelt banker de har jo deres procedurer 

for hvad skal til. Det man har sagt som udgangspunkt er jo også kreditinstituttet som udgangspunkt 

har jo dybt indblik i de virksomheder i forvejen, hvor en kreditgivning ikke kun er baseret et 

revideret regnskab, som kommer 4-5 måneder efter det regnskabsår alligevel er udløbet. Så der kan 

jo være sket mange ting i mellemtiden også. 

 

 

16. Burde valg af standard have indflydelse på kreditvurderingen? (PMV) 

 

(PKJ) – Det kan jeg ikke tage stilling til. I øvrigt skal det lige siges i forbindelse med høringen af 

standarden, der imødekom vi jo også Finansrådet som jo repræsentere kreditinstitutterne omkring 

de kunne godt have behov for yderligere ting på f.eks. hvis der er et stort varelager, hvis der er en 

bygning eller hvis der er nogle særlige ting og derfor skrev man jo ind i erklæringsbekendtgørelsen 

omkring det her, at der ikke noget i vejen for at virksomheden aftaler specifikke handlinger, som 

kan afrapporteres i erklæringen under rapportering om andre forhold. Og det kunne jo netop være 

hvis virksomheden har et stort varelager, som er vigtig også i forhold til banken. Så kan man jo lave 



aftalte arbejdshandlinger eller lignende eller bede revisor om at lave en decideret revision af lige 

præcis kun varelageret og det kan har så afrapportere efter han har konkluderet på selve den udvidet 

gennemgang, så kan han afrapportere også på resultatet af den konkrete revisionshandling eller 

hvad det er for en aftale der er indgået lige præcis på f.eks. varelageret eller hvad det nu er for et 

andet aktiv det måske kunne have central betydning. Samtidig vil det jo indebærer at der stadig som 

udgangspunkt bør være en besparelse i forhold til hvis der var en fuld revision der var udført. For så 

er det jo en udvidet gennemgang og så en aftalt arbejdshandling eller hvad det nu bliver, der så 

bliver sat sammen. Så der er jo muligheder for at imødekomme, såfremt bankerne har særlige krav 

til virksomheden. Og det kan man sige, det er jo egentlig det du også ser i dag i visse situationer ved 

en revision, at banken kommer og siger at de vil have noget mere på enkelte aktiver f.eks.     

 

17. Hvilke øvrige forhold tror du bankerne har fokus på i forbindelse med 

kreditvurderingen? (PMV) 

 

(PKJ) – Pas. 

 

 

18. Tror du at den nye standard vil medfører et forventningskløft? Her tænkes på både 

på: Kundernes lånemuligheder?  

Bankernes forventning revisor arbejde og sikkerhed i tallene? 

Kundernes forventning til revisors udførte arbejde? (PMV) 

 

(PKJ) – Vi har været meget opmærksomme på at selve beskrivelsen af udført arbejde fremgår klart 

og tydeligt hvad det er der bliver lavet, netop at der bliver lavet et review med henblik på at opnå 

begrænset sikker og at der derudover udført yderligere handlinger med henblik på at opnå 

yderligere sikkerhed, så vores udgangspunkt er jo at dem der bruger erklæringer, at de også læser 

erklæringerne, så det mener jeg ikke der burde være. 

 

(PMV) – Det siger du på baggrund af, at der ligesom er fuld viden omkring hvad der ligger til grund 

for erklæringen. 

 

(PKJ) – Jamen i modsætning til revisionsstandarderne kan du jo sige at erklæringstanden er 

offentlig tilgængelig for alle. Revisionsstandarderne dem skal næsten købe for at få adgang til. De 



er jo ikke offentlige tilgængelige i hvert fald på dansk endnu. Så man kan sige det er transparent 

hvad der er for nogle handlinger, man kan sagtens gå ind og finde ud af hvad for nogle handlinger 

der er udført. 

 

(PMV) – Tror du så revisorerne er gode nok til ligesom at forklare overfor kunderne hvad der ligger 

i standarden, eller om kunderne selv er gode nok til at forstå den. På den måde kan der vel opstå 

noget. 

 

(PKJ) – Jamen, det tror jeg de er. Jeg ved at FSR har gjort en stor indsats overfor deres medlemmer 

og at de også laver kurser overfor medlemmerne. Hvis man går ind og kigger på nogle af de store 

revisionsvirksomheder, så har de faktisk været meget fokuseret også omkring denne udvidet 

gennemgang også med notat omkring hvilke overvejelser virksomheden skal gøre når de vælger det, 

fordele og ulemper. Jeg tror at mange virksomheder er meget interesseret i det her og også gør 

meget for at informere kunderne om muligheden. Men også at der kan være begrænsninger, men 

der kan være fordele også. Også med at anbefale, er det noget der kunne være noget for dig, eller er 

det her hvor du skal overveje revisionen. Så jeg tror som udgangspunkt hovedparten er fint inde i 

det. 

  

 

19. Tror du revisorerne forstår den nye erklæringsstandard? (PMV) 

 

(PKJ) – Ja det tror jeg, men uanset hvad, så hver gang der kommer noget nyt, jamen så er det 

selvfølgelig noget man skal sætte sig ind i. Det der ligger i den er selvfølgelig også, at der kom jo en 

ny ISRE 2400, som jo også blev en del udvidet i forhold til den oprindelige 2400, som jo det 

oprindelige udkast fra 2009 var baseret på. Og det er klart, når der kommer nye ting og ændringer så 

skal man selvfølgelig sætte sig ind i hvad betyder det for udførelsen af den type opgave.  Men som 

jeg ser det, så har FSR gjort en kæmpe indsats for også at håndtere dette og informere 

medlemmerne om det og give dem mulighed netop via kurser at erhverve sig indsigt i det. 

 

20. Fra politisk side er der lagt op til at der spares 25 % på revisorregningen ved valg af 

udvidet gennemgang kontra revision. Er du enig heri? (PMV) 

(PKJ) – De beregninger er baseret på, at FSR kom med en faglig vurdering af hvad de mente at 

denne her standard kunne give i besparelse i forhold til revisionen. Og da vi mente at der er dem der 



har den bedste viden på det her område, så er det de tal der er lagt til grund i forbindelse med 

lovbemærkninger, da det blev fremsendt, at virksomhederne vil kunne spare op til 25 %. Så 

udgangspunktet er, forventningen er, at virksomhederne over en kamp samlet set ville kunne spare 

op til 25%. Så kan det være at den enkelte virksomhed får en mindre besparelse og der kan være 

nogle virksomheder der får en større besparelse baseret på virksomhedens konkrete 

omstændigheder. 

 

(PMV) – Så man kan faktisk sige, at FSR har besparelse som argument til at forhandle standarden 

igennem? 

 

(PKJ) – Jeg ved ikke om du kan sige om det er forhandlet igennem. Man har jo lavet målinger 

tidligere, der viser at review er billigere end revision og så er der jo nogle yderligere handlinger. 

Men de yderligere handlinger, men de yderligere handlinger svare jo slet ikke til det der skal over 

en review for at få en revision, så derfor er det jo fornuftigt nok. Der har ikke været nogen 

forhandlinger. Det har været politikerne der har taget stilling til det.   

 

 

21. Tror du at den nye erklæringsstandard vil presse revisionsbranchen til at ændre deres 

forretningsmodel så sagerne hænger sammen? (PMV) 

 

(PKJ) – Jeg tror, at der er nogle revisionsvirksomheder som kommer til at ændre på nogle ting. Men 

det er jo bare en udvikling der har været i gang i lang tid. Så de ændringer som de allerede er mødt i 

forbindelse med lempelserne af revisionspligten. Det er jo udviklingen der er undervejs, så jeg tror 

de kommer til at tilpasse noget, men jeg tror også betydning for netop det her med at de skal ind og 

se på hvad de i øvrigt kan levere af deres ekspertise til brug for at udvikle særligt de små 

virksomheder.  

 

22. Hvad tror du bliver det næste - flere lempelser som endnu en ny standard eller helt 

fravalg af revision for regnskabsklasse B? (PMV) 

 

(PKJ) – Jeg har ikke nogen politiske meldinger på det lige nu, heller ikke hvor den er på vej hen af. 

Der har været store diskussioner både da vi lempede op til 3 mio. og der var også store diskussioner 

da vi lempede op til 8 mio. og da erklæringsstanden er helt ny fra 2012. Jeg har ikke lige at der 



skulle være noget yderligere lempelse på revisionslejet, revisionspligten lige i pibelinen. Men der er 

jo stadigvæk hele tiden det her pres på de administrative byrder og det er en af dem der presser 

rigtig meget på for at de mener det skal lempes fuldt ud. Så det er jo lidt hvordan politikkerne 

reagerer på noget af det pres. 

 

(PMV) – Har i nogen analyser af tidligere, nu når det er blevet lempet løbende. Har i så noget 

analyser af resultat omkring flere fejl eller.. 

 

(PKJ) – Ja, vi offentligøre faktisk i forbindelse med 2006 den lempelse. Der bliver jo samtidig aftalt 

at erhvervsstyrelsen skulle lave en årlig evaluering af konsekvenserne af lempelse af 

revisionspligten. De bliver offentliggjort på vores hjemmeside, så i burde kunne finde dem der. Det 

er en årlig evaluering der bliver offentliggjort og det er som sagt sket. Jeg tror den første evaluering 

kom i 2008 tror jeg. Det var baseret på at der først skulle være noget erfaring. Så er den kommet 

årligt siden. Så 2008 har formegentlig været baseret på 2006 regnskaber. 

 

Hvis I ikke lige selv kan finde dem, så send mig lige en mail, for så vil jeg gerne finde dem til jer.  

 

(PMV) – jo tak 

 

  

23. Mener du at Erhvervsstyrelsen har varetaget virksomheders interesser godt nok i 

forbindelse med den nye erklæring om udvidet gennemgang. (PMV) 

 

(PKJ) – Man kan sige at udgangspunktet er jo at revisionspligten er en af de største byrder der 

ligger på virksomhederne. De lempelser der kom, nu skal det lige siges at det er politikerne der har 

vedtaget den og ikke styrelse. Men den politiske situation der har været så synes jeg vi har opnået 

nogle gode resultater. Jeg mener at med de lempelser der er gennemført, så har vi reduceret 

revisionsbyrden med 1,5 mia. i 2006, 2010 og 2012. Det står i lovforslaget. I må læse lovforslaget. 

Den gav jo tæmmelig meget. Det der skete også med erklæringsstandarden her var jo at 

holdingvirksomheder  fik jo også adgang til at anvende erklæringsstanden ligesom at 

holdingvirksomhederne også fik adgang til at fravælge revision. Så vi har altså fået 

holdingvirksomhederne med denne her gang. De har jo tidligere været afskåret fra og kunne 



fravælge revisionen. Så jeg synes vi har imødekommet erhvervslivet i den udstrækning det har 

været muligt. 

 

 

(PMV) – Okay. Tak for interviewet. Det er vi glade  
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Transskribering af interview med Kristian Koktvedgaard fra Dansk Industri d. 

13. november 2013 

 

Tilstedeværende: 

 

Kristian Koktvedgaard (KK) 

Zenia Pedersen (ZP) 

Philip Martin Vienberg (PMV) 
 

Nærværende interview har taget udgangspunkt i nedenstående 22 spørgsmål. Dialogen er skrevet 

under hvert enkelt spørgsmål. Ovenstående initialer er brugt så der kan holdes styr på hvem der 

siger hvad. 

 

 

Indledende snak 

 

(PMV) - Først og fremmest er vi glade for at du vil stille op til interview. Vi har en række 

spørgsmål her og nogle at dem ville du skulle uddybe lidt og nogle af dem ville du skulle svare ”ja” 

og ”nej” på. Vi starter med lidt indledende spørgsmål: 

 

1. Hvad er din stilling hos Erhvervsstyrelsen?  

(KK) – Jeg er fagleder indenfor moms regnskab og revision.  

 

2. Hvor stort et indblik har du i den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang? 

(KK) – Jeg vil mene at jeg har et godt indblik i den, jeg har i hvert fald læst den sådan ret detaljeret 

igennem. 

 

3. Hvorfor en ny standard ”Udvidet gennemgang”? 
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(KK) – Ja det er et meget godt spørgsmål ”Hvorfor en ny standard udvidet gennemgang”? Øhm 

man kan sige at den ligger vel i krydsfeltet, man kan sige, at vi har jo advokeret for at man skal 

fjerne revisionspligten. 

 

(PMV) – altså helt fra regnskabsklasse B? 

 

(KK) – Ja. FSR har vel så som modsvar sagt at de dog erkender at de nuværende 

revisionsstandarder dog er for voldsomme for regnskabsklasse B og så har de så kommet med 

forslag til den her ”udvidet gennemgang”, og det er så derfor at den er kommet og man så kan sige.  

 

(PMV) – Ja. 

 

(KK) – Jeg vil så sige at vi har nok ikke været afvisende for at man kan finde, ikke en lovpligtig 

men en frivillig alternativ til revisionen, men jeg tror ikke at vi er overbeviste om at det er det 

rigtige svar at vi har fået her.  

 

(PMV) – Spændende. 

 

4. Hvorfor ikke helt fravælge revision for SMV’er som andre lande har gjort? 

(KK) - Det synes jeg er et godt spørgsmål. Det vil vi også gerne. 

 

(PMV) – Det var Jeres, hvad skal man sige.. 

 

(KK) – Ja det var vores udgangspunkt, du kan sige hvorfor stille ekstra krav i Danmark, i forhold til 

hvad vi gør i andre lande? Øhm og så er det vores klare holdning at mange af firmaerne/selskaberne 

vil under alle omstændigheder hyrer en revisor ind, og mange af dem vil bede om hjælp til at få 

regnskabsmæssig assistance. Det har den fordel at det ikke nødvendigvis kræver uafhængighed og 

dermed kan revisor hjælpe dem med nogle af de ting som de egentlig har mere behov for. Øhm 

problemet med erklæringerne er, synes jeg i hvert fald, og det ser vi også, at uafhængigheden stiller 

nogle begrænsninger i forhold til hvad der måske egentlig er det der vil være det optimale, at give af 

ydelse, i forhold til de forskellige. 

 

(ZP) – kan du give et eksempel på det? 
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(KK) – Ja hvis du har brug for assistance til og udarbejde regnskaber og til at lave budgetter og til at 

lave andet, til at lave den daglige bogføring. Hvis du er underkastet et revisions regi, jamen så kan 

din revisor ikke gå ind og gøre det, hvorimod hvis det var en assistance opgave så kan revisor med 

det samme gå ind og få hjulpet med at få tingene på plads. Og det kan du ikke rigtig i dag, altså jeg 

ved godt at der bliver bogført noget, men dybest set skal det jo sådan set være prækonteret fra 

kunden før at man må gøre det, og man kommer meget let ind i selv-revision. Og vi har også set 

nogle sager, hvor man kan sige at, der burde man måske have haft lidt bedre vandtætte skodder, 

fordi revisionen måske ikke bliver så god når man selv har været inde og lave bogføring. Det er i 

hvert fald en risiko og man kan sige, at det må man klart ikke i et børsnoteret selskab. Men man kan 

sige, at det er i det område hvor man kan sige, at der ville mange virksomheder være bedre stillet 

med at revisor kommer ind og får bogføring og rutinerne på plads i stedet for. 

 

5. Hvilke samfundsmæssige konsekvenser mener du at den nye standard vil medfører? 

(KK) – Bredt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Altså for det første tror jeg ikke at vi ser den 

besparelse som der er lagt op til i kroner og øre. De revisorer jeg har snakket med, mener ikke at 25 

% besparelse er realistisk, og det var det som var det politiske oplæg. Jeg tror at vi vil se en stribe 

sager hvor brugerne vil være skuffet over det de får.. når det går galt.  

 

(ZP) – Så du forventer at det vil gå galt i nogle tilfælde?  

 

(KK) – Ja, altså ja jeg tror ikke det går mere galt i forhold til virksomhederne end det gør i dag, 

altså der er nogle som der går ned, og sådan er det. Problemet er, at fremadrettet når nogen af dem 

går ned, så tror jeg at der er mange der vil være skuffet over hvad det egentlig er de har fået for en 

opgave og hvad der er lavet af arbejde. Og i forvejen har vi store problemer med 

forventningskløften altså brugerne forventer i forvejen relativt meget af revisor, også mere end de 

får under et revisionsregime. Og når man læser påtegningen på en ”udvidet gennemgang” tror jeg at 

det er meget få brugere der egentlig er klar over hvor meget mindre der egentlig bør laves under en 

”udvidet gennemgang”. Og det tror jeg faktisk vil skabe problemer for branchen.  

 

(ZP) – De huse som du har snakket med, er det primært de store eller er det blandet?  

 

(KK) – Det er blandet. Og jeg har også snakket med bankfolk om det.  
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(ZP) – Ja okay. Det kommer vi lidt tilbage til. 

 

6. Hvor stor en procentdel tror du vil vælge den nye standard indenfor de nærmeste par 

år? 

(KK) – ¼ del eller sådan noget, vil jeg tro. Og jeg vil tro, at dem der vælger den er dem som også 

ville fravælge revision. I hvert fald en stor del af dem. 

 

7. Hvor stor en procentdel tror du vil vælge den nye standard på længere sigt? 

(KK) – Det kommer an på hvordan den kommer til at fungerer. Hvis bankerne acceptere den vil du 

se en større andel. Hvis du opnår fornuftige besparelser vil du se en større andel. Vores råd er sådan 

set til virksomhederne at hvis ikke, altså for det første skal de prøve at finde ud af om de får en 25 

% besparelse før de begynder at gå vanvittigt meget videre, hvis de kun spare en 5-10 % er det så en 

500 - 1.000 kr. vi snakker om, altså så mener vi sådan set at de er bedre hjulpet bare med en 

revision.  Og hvis de får en væsentlig besparelse så skal de overveje om de vil blive mødt med krav 

om revision i banken. Det er jo mere omkostningsfyldt hvis du først har den ene erklæring og så 

skal ud og have den anden bagefter.   

 

8. Tror du at der vil komme flere fejlbehæftede regnskaber som følge af den nye 

standard, da færre regnskaber dermed vil få fuld revision? 

(KK) – Jeg tror ikke væsentligt mange, altså noget bør det blive flyttet, men altså ikke noget 

voldsomt. Det kommer også an på hvad man mener med fejlbehæftede, stor eller lille fejl. Men jeg 

går ud fra at den grundlæggende opstilling ved et review vil være ligeså god som den vil være under 

en revision.  

 

9. Hvilken grad af sikkerhed i % mener du de enkelte erklæringer giver?  

(KK) – Jeg går ud fra at du tænker på revision, udvidet gennemgang, review og 

assistance/opstilling.  

 

(PMV) Ja. 
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(KK) – Det er et meget godt spørgsmål. Jeg har skrevet en artikel jo i ”Revision og 

Regnskabsvæsen”, den ved jeg ikke om I har kigget i, fordi man kan sige at revision giver vel 

omkring de der 95 % eller deromkring, er det ikke det I plejer at sige?  

 

(ZP) og (PMV) – Jo. 

 

(KK) – Og review giver vel omkring de 50 % plus. Hvor den ”Udvidet gennemgang” ligger, det er 

et meget pudsigt spørgsmål, altså fordi den er jo formuleret som en positiv erklæring og dermed er 

vi vel oppe i en revision, hvis jeg skal følge tankegangen hos IAASB. 

 

(PMV) – Så tættere på 95 % end 50 %?  

 

(KK) – Det er jo sådan den ligges op til. Og hvis jeg spørg revisorerne så slår de 7 kors foran sig og 

siger ”Uha nej vi er meget længere nede” ikke, men altså brugernes forventning mener jeg helt klart 

ligger oppe i den høje ende. Altså, det er det de vil forvente når de ser den påtegning at de får. Så du 

kan sige, at spørgsmålet afhænger af hvilken stol jeg skal sætte mig i.  

 

(PMV) – Og assistance? 

 

(KK) – Assistance ligger jo noget længere nede, den ligger vel omkring 25 % eller sådan noget 

ikke. Fordi man kan sige at selv med en assistance erklæring må man jo ikke associerer sig med 

misvisende regnskaber, så det at sige at den ikke giver nogen procent, det mener jeg ikke er rigtigt.  

 

(PMV) – Det er revisorerne også enige i.  

 

(KK) – Så de mener dog at den giver mere en nul?  griner… 

 

(PMV) – Ja for hvis de mener at de kan se at der er fejl i opgaven må de ikke påtage sig opgaven 

hvis de lodret kan se at der er fejl ikke, så skal det jo bringes på plads.  

 

(KK) – og det mener jeg egentlig at branchen burde kommunikerer noget bedre.  

 

10. Hvad er din holdning til at revision bør være lig med de internationale standarder? 
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(KK) – Jamen det støtter vi fuldt op om. Det er sådan set også den holdning vi har.  

 

11. Kan du nævne nogle ulemper ved at ligestille revisors ydelser til de internationale? 

(KK) – Ja og nej. Man kan sige problemet er selvfølgelig at de internationale standarder skal 

tilgodese ret mange forskellige lande og stor fokus ligger der på børsnoteret selskaber. Men, altså 

man kan sige, problemet er om vi skal gå vores egen vej og lave vores egen ydelse til små selskaber 

eller om vi skal bruge det eksisterende framework, og så finde ud af hvad man kan inde for det og 

de rammer – og der kan man jo også godt finde på noget, eller om man skal sørge for at selv lave en 

decideret standard for mindre selskaber. Jeg mener måske nok at man godt kan komme rimelig 

langt indenfor rammerne af de internationale rammer, hvis man ville det.  

 

(PMV) - Ja det er jo blevet noget mere omfattende det arbejde vi skal udfører efter vi er gået over til 

de internationale standarder. 

 

(KK) – Ja arbejdet er mere omfattende og man kan sige, at kontrollen er også blevet mere 

omfattende. Men altså en vej at gå kunne jo være at sige hvilke aftalte arbejdshandlinger er det at vi 

vil have? – hvis man har en mindre virksomhed og hvis endelig det var det man ville. Så har man jo 

de standarder og påtegningen ville så tage sig anderledes ud. Men man skal være klar over at man 

kan godt i lokal lov ændre påtegninger og de accepterer IAASB.  

 

12. Kan du nævne nogle fordele ved at ligestille revisors ydelser til de internationale?  

(KK) – Fordelen er at det er ensartet hele vejen igennem, også når du har datterselskaber ude i 

verden. Og der er en ensartet forståelse af hvad der er udført og ensartet sikkerhedsniveau. Dvs. 

udenlandske investorer eller samarbejdspartnere forstår hvad det er for en ydelse der er leveret, 

hvad de måske ikke helt gør med en ”Udvidet gennemgang”.  

 

13. Tror du bankerne forstår den nye standard og den sikkerhed den tilskrives?  

(KK) – Det kommer an på hvem man spørg. Jeg tror de forstår den, dem som har den overordnet 

styrring med kreditområderne. Om den bliver forstået til fulde ude hos de enkelte kreditrådgivere, 

bankrådgivere er jeg lidt mere tvivlene overfor. Men på den anden side kan man også spørge om det 

er nødvendigt ude hos dem? Eller om det i virkeligheden ikke er nogle andre parametre de ligger til 

grund ude hos dem. Når de laver kreditvurderinger ude i bankerne har de jo typisk nogle scorecards 

hvor påtegningen jo bare er en lille brik. 
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(ZP) – Er den bare en lille brik? 

 

(KK) – Ja. Det er ikke det der er det alt afgørende.  

 

(ZP) – Okay. 

 

(KK) – Så man kan sige, det bærer lidt tilbage på om hvordan dem som har programmeret 

scorecards har lagt vægten ind. Men meget af kreditvurdering foregår jo også med sikkerhed og du 

skal se på fremadrettet likviditet mere end historiske tal. Dybest set låner banken penge ud på 

forventet fremtidig indtjening og ikke på den historiske. Så det er i hvert fald det jeg har hørt fra de 

bankfolk jeg har snakket med.  

 

14. Tror du valg af erklæringsstandard har indflydelse på kreditvurderingen? 

(KK) – Det kan det have. Det afhænger dels af de vægte der bliver lagt centralt på det her, det 

afhænger af finanstilsynet – om finanstilsynet anerkender et review som noget af det som ryger ind i 

deres tilsynsdiamant (tror jeg nok at det hedder). Så afhænger det af, hvor stor en betydning 

regnskabet har for den samlet kreditvurdering, eller om der er andre parametre der spiller ind.  Hvis 

du i høj grad låner penge på regnskaber, ja så har det betydning. Hvis du låner penge på andre ting 

og sikkerheder, ja så det nok mindre betydning. Det er så tæt man kan komme på det ikke. Jeg tror 

da et eller andet sted at det har en vægtning som de ligger på deres scorecards.  

 

15. Burde valg af standard have indflydelse på kreditvurderingen? 

(KK) – Ja. De bør vide at der er en forskel i den sikkerhed de får.  

 

16. Hvilke øvrige forhold tror du bankerne har fokus på i forbindelse med 

kreditvurderingen? 

(KK) – Ja. Der er mange ting. Sikkerhed er i hvert fald noget af det, hvad har de af sikkerhed? 

Trackrecord er mindst ligeså vigtig, om ikke vigtigere.  

 

(PMV) – Hvad er det? 
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(KK) – Trackrecord – altså hvordan har deres løbende forhold været med banken? Hvor mange 

gange har de haft overtræk fx? Hvis nu at de har haft et overtræk som ikke er bevilget, det trækker 

ret voldsomt ned ikke. Hvorimod hvis du overholder dine aftaler med banken så er det noget der 

tæller op.  

 

Budgetter – er forhåbentlig noget af det som de kigger på, for det er sådan set det som skal genere at 

de kan få pengene tilbage igen.  

 

Forretningsidé, branchesegmenter. Jeg tror at det er lidt sværere at låne penge i dag i 

ejendomsbranchen end det var tidligere. Det er så bare min opfattelse. Og sådan ser man brancher 

hele tiden der popper op og har svære/lettere ved at låne penge.  

 

17. Tror du at den nye standard vil medfører et forventningskløft? Her tænkes på både 

på:  

(KK) – Ja, det er jeg overbevist om. 

 

(ZP) – På hvilke fronter? 

 

(KK) – Det gør sig typisk kun gældende hvis der går noget galt, hvis der er en part der er skuffet 

over det regnskab som de har fået, og der tror jeg at der er mange som ikke er klar over hvor meget 

mindre ”pløjedybden” er.   

 

(ZP) – Så det er kunder og revisor? 

 

(KK) – Ja det er kunderne og brugerne. Du kan gå ned i boligselskaber, andelsboligforeninger. 

SKAT tror jeg også bliver overrasket over hvor lidt der egentlig bliver lavet når de tester sagerne. 

Så der tror jeg at problemerne vil være.  

 

(ZP) – Tror du at det er noget som kommer til at have betydning - bliver det et problem? 

 

(KK) – Jeg tror faktisk vi kan få problemer med det. Det tror jeg. 

 

18. Tror du revisorerne forstår den nye erklæringsstandard? 
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(KK) – Nej. Jeg tror det er meget få, eller nej ikke få det er måske forkert at sige. Jeg tror ikke der 

er tilstrækkelig viden om hvordan man egentlig laver et review, så jeg tror mange faktisk vil lave en 

revision. Og dermed så egentlig lave mere arbejde end de egentlig skal i forhold til standarden, og 

det vil vores kunder så betale for om man så kan sige. Og jeg tror at det er meget få der egentlig er 

klar over at det faktisk er sværere at lave et review end en revision.  

 

(ZP) – Hvad er baggrunden for at du mener det? 

 

(KK) – Baggrunden er, at review er dybest set baseret på forespørgsler – forespørgsler kræver at du 

har stor viden, både om kunden og om branchen, og kan stille de rigtige spørgsmål. Det vil sige at 

du kan sådan set ikke sende yngste revisor afsted ud og lave et review, for det er de ikke kvalificeret 

til. Og man kan sige det revisionsbevis du får ind, der er i tilbage i revisionsteorien – styrkende 

revisionsbevis afhænger jo af med den her type også af hvem der spørg. Så hvis du har en 

ukvalificeret spørger, får du meget, meget dårligere revisionsbevis. Og hvis ikke du har tillid til det 

revisionsbevis, så begynder du at lave mange andre revisionshandlinger, som sådan set ikke er i 

reviewstandarden. Og man kan jo bare spørge dem som laver review i dag, om de egentlig følger 

standarden eller hvor mange af dem som alligevel tillægger lidt mere fordi de siger ”vi er ikke helt 

trygge ved den standard som vi skal revidere efter så vi tager noget ekstra”.  Det tror jeg ikke man 

er klar over. Så jeg tror desværre at vi vil se mange af de her ”udvidet gennemgang” blive udført af 

yngste revisor, i hvert fald langt hen af vejen.  

 

(PMV) – Interessant. 

 

19. Fra politisk side er der lagt op til at der spares 25 % på revisorregningen ved valg af 

udvidet gennemgang kontra revision. Er du enig heri? 

(KK) – Nej det er jeg ikke, jeg tror ikke at vi ser den besparelse.  

 

(ZP) – Hvad tror du, at der kan være af besparelse sådan ca.? 

 

(KK) – Jeg tror omkring 10 %. Det tror jeg desværre er det vi vil se.  

 

(ZP) – Vi har jo næsten lige læst i Børsen en artikel hvor at man kan spare, hvor mange % var det? 

(PMV) – Ja det var Skagen Food, 60 %. 
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(ZP) - Og det var lagt op til at det var gennemført og det var den reelle besparelse, så det er jo 

rimelig alarmerende hvis den reelle besparelse er meget mindre? 

 

(KK) – Ja.  

 

(ZP) – Men er de 10 % på baggrund af at du har været ude og se på nogle cases, hvor at det kan ses, 

at hvis kunden vælger den her standard så vil de kunne få den besparelse? 

 

(KK) – Nej, jeg har ikke været ude og se på specifik cases. Vi har bedt vores medlemmer om at 

melde tilbage i det omfang de måtte have lyst til det. Det er mere baseret på de revisorer jeg har 

snakket med om deres forventninger, og man kan sige at de har selvfølgelig også en interesse i ikke 

at snakke honoraret for langt ned. Flere af dem jeg har snakket med er jo også sket i et lukket rum. 

Men de plejer ikke at være blege for at sige hvad reelt indhold er. Så jeg tror det er meget god base 

for hvor vi er henne.  

 

(ZP) – Oplever I at der er mange af Jeres kunder som vender tilbage med at de har undersøgt det? 

 

(KK) – Nej. Nogle af vores medlemmer har undersøgt det og har overvejet det. Men det er lidt 

tidligt endnu at finde ud af det.  

 

20. Tror du at den nye erklæringsstandard vil presse revisionsbranchen til at ændre deres 

forretningsmodel så sagerne hænger sammen? 

(KK) – Jeg tror at revisionsbranchen vil blive presset. Et eller andet sted bør omfanget jo også 

afspejle at honoraret bliver lavere.  

 

(ZP) – Det var lidt det du sagde før med at du havde en formodning om at når der laves et review så 

laves der mere. Det er lidt den tanke vi også har her, altså hvis revisor laver for meget så sagerne 

ikke hænger sammen, det vil jo blive et problem i branchen?  

 

(KK) – Ja. Hvis ikke man opdatere sin forretningsmodel løbende så er det et problem. Og man kan 

sige at det er jo også en af grundende til at vi hellere vil have at man fjerner revisionspligten. Fordi 

så kan de virksomheder som mener at de har behov for en revision, købe en revisionsydelse og så 

må man også forvente at de er villig til at betale det mere for ydelsen. Men omvendt har 
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revisionsbranchen jo et problem ikke, fordi hvorfor skal jeg gå til en revisor frem for en anden? 

Altså hvorfor skal jeg betale 5.000 mere for en revision hos en revisionsvirksomhed end hos en 

anden? Hvad får jeg ud af det som kunde?  

 

(ZP) – Ja det er jo et godt spørgsmål. Der er jo stor forskel. 

 

(KK) – Hvad? 

 

(ZP) – Når du tænker på pris er der jo meget stor forskel om det er et stort revisionshuse eller 

mindre.  

 

(PMV) – Det kan være hvis vi tager den lille revisor kontra den store revisor, så er det jo stemplet, 

især hvis man skal ud og sælge sin virksomhed, så er det bare et kvalitetsstempel og have. Det tror 

jeg er en af grundene til prisen. Men ja, det burde jo være den samme.  

 

(ZP) – Påtegningen er jo den samme? 

 

(KK) – Jo men jeg tror det illustrerer Jeres problem som branche godt, på den ene side advokerer I 

for at påtegningen bør være den samme uanset hvor jeg går hen, det gør det til en hylde vare. På den 

anden side siger I ”argh der må være forskel på et stort eller et lille revisionshus, der må være 

kvalitetsforskel”. Hvorfor? Hvis de alle sammen har været igennem kvalitetskontrol, bør kvaliteten 

så ikke være lige høj?  

 

(ZP) – Jo. 

 

(PMV) – Spørgmsålet er hvad omverden tænker? 

 

(KK) – Så man kan sige, problemet ligger her lidt i at man gerne på den ene side vil leverer 

standardydelse, så man siger hvis man får den her ydelse så kan man have tiltro til den. På den 

anden side vil I gerne differentierer Jer i pris, og man kan sige at den ”udvidet gennemgang” gør det 

jo ikke hverken bedre.  Så man kan sige, at det er et problem man må arbejde med. Jeg ved, at i 

USA fx arbejder de med om man kan give en karakter til revisor. Ligesom en slags ”smiley 
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ordning”. Så Tilsynet går ind og siger ”Det her er så og sige en grate A, og det her er en grate C 

revisor”. Baseret på en forskellig stribe målepunkter.   

 

(PMV) – Jeg har hørt det før, jeg troede at det var på vej til Danmark også? 

 

(KK) – Det tror jeg også at det er. Men altså det er Tilsynets problem. Den måde man skruer et 

Tilsyn sammen på i dag, bliver du jo ikke belønnet for at være en knald dygtig revisor vel, du bliver 

sådan set kun straffet for at være en dårlig. Så man kan sige, Tilsynet tager sådan set bunden ud af 

markedet, og udtaler sig ikke om resten vel. Og det er vel et problem hvis nu at man gerne vil være 

en rigtig god revisor og signalerer det, som jeg går ud fra at de fleste vil.  

 

(ZP) – Det må man formode. 

 

(KK) – Nå ja, men altså, det er jo også et problem for kunderne ikke, kunderne kan jo ikke se på 

påtegningen hvem der er god og dårlig. Det kan de så i det daglige, håber jeg. Så I har vel det 

samme problem med review erklæring, at ved mindre man kan finde en måde at signalerer at, min 

review erklæring er så meget bedre end naboen, så bliver du presset i pris og ydelser og timer.  

 

21. Hvad tror du bliver det næste - flere lempelser som endnu en ny standard eller helt 

fravalg af revision for SMV’er?  

(KK) – Jeg tror at jeg håber på både en ny standard og på øget lempelser af revisionspligten.  

 

(PMV) – Okay, så en ny standard i stedet for ”udvidet gennemgang”? 

 

(KK) – Ja. 

 

(ZP) – Hvor er det at I ikke er tilfreds med den nye standard ”udvidet gennemgang”? 

 

(KK) – Problemet er at du har baseret den på et review, og så har du valgt at signalerer at den har 

større sikkerhed end den har, i den påtegning og de ekstra ydelser du har valgt. I stedet for at prøve 

at forholde sig til, hvad er det egentlig vi gerne vil have revideret og hvad er det vi gerne vil have 

sikkerhed for? – og så vælge de ydelser ud. Og så sige her på de områder har vi faktisk lavet 

revision. 
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(ZP) – Så man skulle skræddersy den til hver enkelt? 

 

(KK) – Ja eller i hvert fald skræddersy den noget mere til danske forhold, i forhold til at tage et 

review og så blæse det op til noget stort ved at tage 4 ekstra ting man skal lave. Altså varelageret fx 

er jo det som bankerne siger ”det er sådan set det vi har interesse i”. Ja det var så lige præcis det 

som bare var kommet under review. Hvor man kan sige at nogle at de andre ting er bankerne måske 

mere ligeglade med. Hvorfor skal revisor gå ud og tage en tingbogsattest på mange af ejendommene 

– jamen hvis ejendommen er vigtig for banken så har de taget en tingbogsattest i forvejen, fordi de 

har jo pant i den. 

 

(ZP) – Har I et bud på hvordan I synes en ny standard kunne se ud? 

 

(KK) – Jamen vores bud var at sige, at ja vi har ændret revisionsstandarder i forhold til de 

internationale hen over nogle år, men for nogle år siden kunne vi sådan set godt reviderer en mindre 

virksomhed med de danske standarder uden at have vanvittig mange problemer med det. Det kunne 

være at man skulle grave nogle af de standarder frem igen og så se, - er der noget her der er bedre til 

vores danske segment for klasse B virksomheder som vi kunne holde fast i, og så sige det her er så 

en dansk revisionsstandard? Og så skal man forholde sig til hvad Tilsynets krav til det her er, men 

altså et eller andet sted kan man sige, hvis man gerne vil have en lettere revision, (for det første skal 

man lige sluge den hurdle at sige at en revision ikke er en revision mere), men den pille har man vel 

slugt lidt med det her, og så må man nødt til at prioritere og sige ”hvad er det for nogle områder 

man gerne vil have sikkerhed på og hvilke er man villig til at have væsentlig mindre sikkerhed på”. 

Og så skrive det klar og tydeligt i en påtegning, som er til at læse. Det tror jeg er vejen frem hvis 

man vil noget af det her.  

 
22. Mener du at Dansk Industri har varetaget virksomheders interesser godt nok i 

forbindelse med den nye erklæring om udvidet gennemgang. 

(KK) – Ja vi fik til gengæld lempet holding selskaber ud. Hvis jeg ser på burde regnskabet i det 

lovforslag, så var det en væsentlig lempelse vi fik der for vores selskaber og vi ved mange af dem 

som i dag egentlig var fritaget for revisionspligt, de blev fanget på grund af at de havde et 

holdingselskab på toppen.  Så det mener vi er en væsentlig lempelse og som faktisk også gør at 
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lovforslaget eller loven nu også lever op til den ånd, nemlig at man faktisk kan få fritaget små 

virksomheder. Og man kan sige, så var vi jo nødt til at se på de politiske realiteter. Du havde et 

flertal i folketinget, som gerne ville have en ”udvidet gennemgang”, og det må man jo så forholde 

sig til.  

 

(PMV) – FSR’s argumentation er at, hvis du kan fravælge revision i regnskabsklasse B fuldstændig 

så ville det være svært for de mindre revisionsvirksomheder, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, 

fordi det kun ville være de store hus der kunne det? 

 

(KK) – Hvorfor er det de mindre virksomheder der skal holde liv i revisionsvirksomhederne? Altså, 

de siger dybest set at vores medlemmer skal betale for at de kan uddanne deres medarbejdere.  

 

(ZP) – Jamen ellers ender du med kun at have de 4 store huse, og så er der jo ikke særlig meget 

konkurrence. 

 

(KK) – Aaargh hvis jeg nu går til nogle af de andre lande, så har de vil også revisorer ud over de 4 

store huse, også der hvor de har lempet revisionspligten.  

 

(ZP) – Det er rigtigt, men det var ligesom et af deres argumenter for at så vil de små huse kun kunne 

udfører review og så vil de 4 store lave revision. 

 

(KK) – Jamen det forudsætter at alle de små huses kunder fravælger revision. Det kunne jo også 

være at de havde kunder som sagde at de faktisk gerne ville have revision, selvom det ikke var 

lovpligtigt, og så kan du sagtens fastholde det. Altså, jeg kan ikke se hvorfor vores medlemmer skal 

tvinges til at holde liv i nogle som dybest set ikke bliver efterspurgt i fuldt omfang. Altså dybest set 

siger du jo at vi skal uddanne revisorer så de også kan revidere de virksomheder som nu er 

lovpligtige omfattet af revision, som for resten gerne vil blive fritaget. Altså, nej. Der synes jeg at 

man må prøve at komme ind i en mere moderne konkurrence vilkår. Og det har vi også set i mange 

andre segmenter, at man faktisk fint overlever når der kommer konkurrence på området. Så den 

køber jeg ikke.  

 

(ZP) – hvorfor er det at I gerne vil have lempelse på holding selskaber? 
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(KK) – Jamen det ville vi fordi at du havde en masse driftsselskaber der sådan set var fanget af en 

revisionspligt fordi de havde et holdingselskab. Og du kan ikke revidere holdingselskabet uden at 

kigge på datterselskabet for det er det eneste aktiv det har. Så reelt fik man fanget driftsselskaber 

med revision på den konto. Det har vi hørt fra mange af vores medlemmer i det mindre segment. Så 

det er svaret om man så må sige. Og vi mener til gengæld også, at nu ser de jo på den samlet 

omsætning, konsolideret, og det er vel også en fornuftig måde at se på det.  

 

(ZP) – Så på trods af, at der er kommet ”udvidet gennemgang” er I godt tilfredse? 

 

(KK) – Ja vi er glade for den del af det. Vi finder vel ud af at leve med den ”udvidet gennemgang”. 

Altså, vi er jo ikke værre stillet end at vi kan forlange en revision hvis det er det vi vil. Vi havde 

gerne set en anden ydelse hvis man var gået den vej, altså vi mener simpelthen at man skulle have 

gjort et bedre stykke arbejde. Det var som om Styrelsen sagde ”der ligger ikke noget der, det kan vi 

rimelig let bare køre videre med, og så slipper vi for at lave alt for meget ”.  

 

(PMV). Ja, men det var de spørgsmål vi havde. Tak fordi du ville stille op. 

 

 



Bilag 7 

 

Transskribering af interview med Niels Granholm-Leth fra Den Danske 

Finansanalytikerforening d. 21. november 2013 

 

Tilstedeværende: 

 

Niels Granholm-Leth (NGL) 

Zenia Pedersen (ZP) 

Philip Martin Vienberg (PMV) 
 

Nærværende interview har taget udgangspunkt i nedenstående 11 spørgsmål. Dialogen er skrevet 

under hvert enkelt spørgsmål. Ovenstående initialer er brugt så der kan holdes styr på hvem der 

siger hvad. 

 

 

Indledende snak 

 

(PMV) - Først og fremmest er vi glade for at du vil stille op til interview. Vi har en række 

spørgsmål her og nogle at dem ville du skulle uddybe lidt og nogle af dem ville du skulle svare ”ja” 

og ”nej” på. Vi starter med lidt indledende spørgsmål: 

 

1. Hvad er din stilling hos Den Danske Finansanalytikerforening? 

 

(NGL) – Jeg er aktieanalytiker i SEB, og vi er ca. 50 aktieanalytikere som sidder og analysere 

nordiske selskaber. Udover det så er jeg så formand for Den Danske Finansanalytikerforenings 

regnskabsudvalg, og det er jo os der skriver nøgletalsvejledningen, og det er også os som uddeler 

informationspriser til børsnoteret selskaber 1 gang om året. Så er jeg faktisk også supervisor for 

PWC, hvor vi er sådan en dommerkomite som giver gode råd til hvordan man skal udforme sine 

årsregnskaber og faktisk også give sådan nogle priser til noget der hedder C20 prisen. Derfor får jeg 

selvfølgelig ”tygget” rigtig mange regnskaber igennem, men først og fremmest børsnoteret 
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selskaber som jeg beskæftiger mig med, og det I jo så er ude i her, det er jo så noget mindre 

selskaber.  

 

2. Hvor stort et indblik har du i den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang? 

 

(NGL) – ikke særlig meget. Jeg tog og printede noget jeg fandt på nettet her fra Deloitte, og 

eftersom det jo ikke er en standard som der er nogen af de børsnoteret selskaber som benytter sig af, 

så er det slet ikke noget som vi har beskæftiget os med, og jeg vil blive overrasket hvis I vil kunne 

finde nogle finansanalytikere i Danmark som i det hele taget har beskæftiget sig med det her, fordi 

det er uhyr sjældent at vi er nede og kigge på selskaber med en omsætning på under et parhundrede 

millioner kroner. Det kan være at der er et børsnoteret selskab engang i mellem som har et 

datterselskab hvor vi printer deres regnskab fra Erhvervsstyrelsen. Og der kan selvfølgelig være 

små selskaber der er konkurrenter til de børsnoterede selskab, som man lige skal ind og tjekke, men 

som sådan så tror jeg at det vil være meget svært at finde nogle finansanalytikere som har 

beskæftiget sig med den her standard.  

 

(PMV) – Okay. Det ændrer jo lidt vores spørgsmål, så vi må så ændrer dem til hvad du tror i stedet 

for.  

 

(NGL) – Ja. 

 

3. Hvad er Jeres holdning til en ny erklæringsstandard ”Udvidet gennemgang”? 

Dette spørgsmål blev ikke stillet. 

 

4. Tror du at der vil komme flere fejlbehæftede regnskaber som følge af den nye 

standard, da færre regnskaber dermed vil få fuld revision? 

(NGL) – Det vil jeg umiddelbart gætte på, at når der bliver brugt mindre tid på revision, og man går 

mindre i detalje med selskaberne, så vil der også opstå flere fejl. Nu ved jeg godt at den almindelige 

revision på mange områder også er baseret på skøn, og på stikprøveundersøgelser osv. så der kan så 

men også være masser af fejl i de store selskabers regnskaber, det er jeg godt klar over, men 

umiddelbart så vil jeg tro at man vil kunne finde flere fejl. Nu skriver Deloitte i den redegørelse 

som jeg lige skimmede igennem her, at man skal huske på at de små selskaber får deres 

regnskabsudførelse foretaget af et revisionsfirma, og for de selskaber især vil de være helt oplagt at 
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benytte sig af den her standard, og det kan jeg da også godt se, for så er man allerede noget inde i 

tingene og så er risikoen for at man overser nogle ting eller risikoen for svindel mindre. Men sådan 

helt generelt betragtet, så vil jeg gætte på at der kommer flere fejl.  

 

5. Hvilken grad af sikkerhed i % mener du de enkelte erklæringer giver?  

(NGL) - Altså vi kan jo godt lide at bilde os selv ind at der er 100 % sikkerhed for at det er et rigtigt 

revideret regnskab, men det er der jo så massere af eksempler fra historien som viser at det er det 

ikke helt. Men altså i min diskussion med institutionelle investorer og med andre finansanalytikere 

der vil jeg sige at, der er over tid blevet skåret mere og mere fra, af den gammeldags mere detaljeret 

revision. Først så gik man fra 2 til 1 revisor på de børsnoteret selskaber, nu skal man lige pludselig 

heller ikke revidere ledelsesberetningen mere, og det er faktisk sådan nogle ting at de institutionelle 

investorer slet ikke bryder sig om. Altså hvis I tager op og besøger pensionskasser som ATP, PFA 

osv. uden at jeg selvfølgelig kan tale på deres vegne, så vil jeg gætte på at det ikke er deres kop the 

at de her ting bliver skåret fra. Og hvis det kom dertil at man vil foreslå en udvidet gennemgang til 

de børsnoteret selskaber, så er jeg helt overbevist om at de institutionelle investorer de vil sætte 

hælene i, og sige ”under ingen omstændigheder”. Man har allerede ”slækket” en hel del på 

oplysningskravene, for så vidt angår selskaber som er børsnoteret på det vi kalder First North 

børserne i Skandinavien. Og alene det gør at mange af de professionelle investorer takker nej til at 

investerer i de her selskaber, fordi de føler sig ikke sikrer på de her selskabers regnskabsførelse, og i 

mange tilfælde måske heller ikke sikker på at de altid får en troværdig historie.  Det må man sige at 

det har eksemplerne så også vist, at der desværre har været mange selskaber blandt de her lidt 

mindre børsnoteret selskaber, som har måtte reviderer de her historiske tal, har måttet erkende at der 

har været fejl, eller decideret svindel i regnskaberne. Og sådan nogle eksempler er simpelthen med 

til at skræmme investorer væk.  Nu spurgte du så specifikt til tre områder, og jeg må indrømme at 

jeg kan simpelthen ikke sætte nogle procentsatser på. Dertil er jeg simpelthen ikke nok inde i det. 

 

6. Tror du bankerne forstår den nye standard og den sikkerhed den tilskrives?  

(NGL) – Altså jeg vil gætte på at hvis du går ned og taler med folk fra vores regnskabsafdeling, der 

sidder nogle og laver regnskabsanalyse i vores kreditafdeling, nu er det ikke fordi vi har så mange 

af dem her i SEB, i forhold til Danske Bank og Nordea, Jyske Bank og Sydbank, de har rigtig 

mange folk siddende i deres regnskabsanalyseafdeling, som er tilknyttet kreditafdelinger fordi de 

ligger og låner penge ud til mange af de her mindre selskaber. Der er jeg helt overbevist om at de 

har sat sig ind i det her. Fordi der er det en væsentlig problemstilling.  
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(ZP) – Det er nemlig det vi rigtig gerne vil finde ud af, hvad gør de så i forhold til den her standard? 

 

(NGL) – Ja. Og det har i virkeligheden langt større relevans hvis I skal snakke med bankfolk, og 

folk fra de afdelinger, i forhold til folk som sidder med offentligt handlet selskaber. Men jeg kan 

garantere Jer at I ikke får dem til at fortælle hvordan deres scorecards er bygget op, da de er meget 

hemmelighedsfulde omkring denne. Så I vil ikke kunne få flere detaljer om hvor meget vægtning 

den enkelte erklæringsstandard har i deres kreditvurdering. 

 

7. Tror du valg af erklæringsstandard har indflydelse på kreditvurderingen? 

(NGL) – Jeg har haft en del processor med de her regnskabsfolk som sidder og foretager 

kreditvurderinger, og de enkelte afdelinger har jo deres egen scoremodeller hvor at man giver 

selskaberne point ud fra en lang række kriterier. Og der er ingen tvivl om, at jo mere der bliver 

”slækket” på revisionen, jo mere tæller det ned, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og for visse 

selskaber, så kan det måske være det som gør at de tilter fra at være kreditværdige til ikke at være 

kreditværdige, så hvis man altså benytter sig af en kreditscoremodel hvor man går fra niveau 1 til 

10, hvor 10 det er det mest kreditværdige, og man måske kan forestille sig at hvis et selskab skal 

igennem en kreditkomite, og have kreditkomiteens blåstempel på at banken kan låne penge ud til 

det pågældende selskab, og at man som minimum har et krav om at de skal have et kreditscore på 4 

som eksempel, så kan det måske være det som gør at de lige tilter ned over stregen så 

kreditkomiteen siger, at det selskab, det kan vi bare ikke tage op. Jeg ved at der er mange kriterier 

de tager højde for her, det er ikke kun regnskabsteknikske kriterier som de sidder og kigger på, det 

kan også være selskabets fysiske placering, altså hvis det er placeret på Island eller hvis det er 

placeret i de baltiske lande, kan der være nogle politiske eller valutariske risici og problemstillinger 

som gør, at banken ikke vil låne penge ud til selskaberne. Det spiller også ind, så hvis at du har et 

selskab som har en reduceret revisionsgennemgang, jeg vil gætte på at i de fleste af de her 

kreditscoremodeller, at så vil det formegentlig tælle ned, men igen jeg kender det ikke i detaljer, 

men det vil jeg gætte på. 

 

8. Burde valg af standard have indflydelse på kreditvurderingen? 

(NGL) – Jamen hvis risikoen for at der er fejl i regnskaberne, den er større, så bør det tælle ned, 

fordi at de her kreditscoremodeller de er et langt stykke hen ad vejen sandsynlighedsberegning. 

Man skal huske på at Danske Bank og Nordea og alle de her store banker, de ligger jo med 



5 
 

porteføljer af selskaber, de kan jo have både 10- og 20.000 selskaber nede i den her størrelsesorden 

som de låner penge ud til. Så hvis du sidder som kreditkomite i en bank og skal have et overblik 

over alle de her penge som du har lånt ud, så bliver du nødt til at kategorisere selskaberne, du bliver 

nødt til at kreditscore selskaberne, fordi de her folk kender jo ærlig talt ikke selskaberne ned i 

mindste detalje, selvfølgelig er der nogle kundeansvarlige for de pågældende selskaber, men når du 

skal skabe dig et overblik over din samlet kreditportefølje, og hvilke risici du har på porteføljen, så 

er det jo at man benytter sig af de her kreditscoremodeller. Og der vil det her jo typisk være et 

kriterie som vil tælle ned af.  

 

9. Hvilke øvrige forhold tror du bankerne har fokus på i forbindelse med 

kreditvurderingen? 

(NGL) – Ja udover scorecards, så er det stabilitet i omsætningen, stabilitet i indtjeningen, det er 

Cash flow naturligvis. Skaber de et Cash flow så de kan afdrage på gælden. Og så benytter man sig 

i øvrigt af en lang række nøgletal som soliditet osv. og der er man inde og korrigere for alt fra RD 

kapitalisering, til leasing osv. Det er klar at det kræver selvfølgelig at nogle af de her 

kundeansvarlige kreditanalytikere de sætter sig ind i regnskaberne, så det er ligesom en ting. En 

anden ting det kan være ledelsens historik. Hvor kommer ledelsen fra? Har de en god trackrecord? 

Og der kan være sådan noget som ejer forhold, har de en velhavende ejerkreds som kan stille op 

med yderligere kapitalindskud hvis det er nødvendigt, eller er ejerkredsen meget tyndt kapitaliseret? 

Bare som eksempel. Men altså en ting som jo altså tæller en hel del ind, det er jo hvilken branche de 

er i, og som eksempel så i kølvandet på kreditkrisen så så vi jo hvordan at landbrug og ejendomme 

blev nærmest sortstemplet, dem ville man helst ikke låne flere penge ud til. Shippingbranchen har 

også haft hårde tider. Lige nu der ser vi jo, altså de seneste 2 til 3 år, at retailbranchen er en meget 

vanskelig, altså det er meget svært for selskaberne at få lån i bankerne, fordi at bankerne kan se i 

deres porteføljer at mange detailhandlere i Danmark har det svært. Der er rigtig mange konkurser. 

Og derfor er bankerne meget påpasselige med at låne penge ud til de her selskaber så nogle banker 

har decideret et stop for yderligere udlån til visse brancher. Hvor man ligesom siger, den portefølje 

udlån vi har lige nu, det kæmper vi med at få ind, så vi låner intet ud til den her branche. Så du kan 

komme med nok så gode regnskaber og sige ”jeg har det her butikskoncept som går forrygende” 

men hvis banken har foretaget en strategisk beslutning om at vi ikke låner penge ud til den 

pågældende branche så gør man ikke det. Og det har vi eksempler på. 
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10. Tror du at den nye standard vil medfører et forventningskløft? Her tænkes på både 

på:  

- Kundernes lånemuligheder?  

- Bankernes forventning revisor arbejde og sikkerhed i tallene? 

- Kundernes forventning til revisors udførte arbejde? 

(ZP) – Det vi også tænker på, det er, som vi også har snakket med vores vejleder om, som er meget 

interessant, at hvis et selskab går ned til at have ”udvidet gennemgang”, og når årsregnskabet bliver 

sendt ind til Erhvervsstyrelsen, så siger banken ”hov nu er der kun anvendt udvidet gennemgang”, 

så stiger renten, eller de får mindre kreditrådighed mv. Og på den måde vil der komme en tvist med 

kunden som ikke var forberedt på dette? 

 

(NGL) – Altså det vil jo typisk give sig til kende i de her kreditscoremodeller, fordi den måde de 

her kreditanalytikere arbejder på, det er at de sidder og giver dem point, på en række forskellige 

skalaer, og hvis du fx er på niveau 4 så skal du betale så og så mange basis punkter over cibor, 

niveau 5 så og så mange basis punkter osv. og det er klar hvis det er lige denne her gennemgang 

som gør at du hopper et niveau ned, så er det klar så koster det på lånerenten. Helt klart.   

 

11. Tror du revisorerne forstår den nye erklæringsstandard? 

(NGL) – Det kan jeg simpelthen ikke svare på, men det håber jeg da. Jeg går ud fra at der bliver 

undervist i det. 

 

(PMV) – Vores vejleder viste os Bisnode, som kreditvurderer selskaber på baggrund af indsendte 

regnskaber, og han sagde at de så skal sælge deres produkt ud til banker i forbindelse med 

digitaliseringen af XBRL osv. 

 

(NGL) – Jo, jeg har læst lidt om den der digitaliseringsproces godt kan volde lidt problemer. 

 

(PMV) – Så kunne det være fra den ene dag til den anden. 

 

(ZP) – Ja og så bliver det systematiseret så det kommer direkte ud til banker osv. 

 

(NGL) – Ja, og det er jo sådan set også fint nok, at når du får standardiseret regnskabsopstillingerne 

og man så kan lave nogle rent mekaniske kreditvurderinger, som bare bliver genereret i løbet af nul 
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komma fem, og der får du i hvert fald varetaget kreditvurderingen for så vidt angår alt det 

talmæssige, og jeg går ud fra at den også vil kunne korrigere for regnskabsprincipper, og fx sådan 

noget som ”udvidet gennemgang”. Det som den så ikke kan, og som den kundeansvarlige for den 

pågældende virksomhed vil vide, det vil være ledelseskvaliteten, kvaliteten af ejerskabskredsen, og 

alle de der måske mere kvalitative faktorer, som er meget vanskelige at putte ind i en digital 

database. Og hvor vi jo også må erkende at nogle banker kan anse en ledelse for at være af en meget 

høj kvalitet, hvor en anden bank vi anse ledelsen for at være en meget lav kvalitet.  Og derfor ser 

man jo også nogle selskaber der har et meget anstrengt forhold til nogle banker men et godt forhold 

til andre. Så man vil formegentlig kunne effektivisere en del af arbejdsgangen hos mange 

kreditvurderingsafdelinger, men man vil altid have behov for lige at få den her 

menneskelige/personlige faktor ind over.       

 

(PMV) – så det bliver ikke hardcore på tal, men det bliver også de personlige værdier? 

 

(NGL) – Ja. Og I har garanteret også læst om at der findes en metodik der hedder en set score, hvor 

man også går ind og laver en form for simplificeret kreditvurdering, nærmest en form for konkurs 

risiko beregning for et selskab. Det er sådan noget du kan gå på nettet og plotte tal ind og hvis du 

får over en hvis set score så er det meget farlig og eller så kan det være udmærket, men igen, tal 

skal varetages med en hvis forsigtighed, fordi at der er så mange andre ting i et selskab som er nok 

så væsentligt. Og vi ser jo fra tid til anden nogle ret spektakulære turnarounds, altså vi kan se at 

nogle selskaber som vi tror, går konkurs, at de bliver reddet på målstregen, af en rigtig strategi, eller 

at priserne på deres produkter pludselig skyder i vejret. Og så alligevel har du på den anden side 

selskaber som du troede var i fantastisk god gænge, som går den anden vej. Jeg plejer altid når jeg 

snakker valuation med mine kollegaer, og når vi sidder og diskuterer DSF modeller, hvorfor jeg er 

meget påpasselig med at når mine folk skal benytte sig af en 20 årige forecast perioder, at henvise 

til eksemplet med Enron, det amerikanske energiselskab, som blev etableret, pikede og gik konkurs 

indenfor en 15 årig periode. Folk troede at selskabet var i god gænge, men det var det så absolut 

ikke, og sådan kan man blive ved med at hive eksempler frem på selskaber hvor der er decideret 

tale om svindel i nogle tilfælde, men der er jo også masser af selskaber hvor at de udefra kommende 

faktorer, det kan være teknologiske forandringer, som gør at det du troede var et meget solidt og 

veldrevet selskab med en kæmpe kassebeholdning, det lige pludselig bliver ekstremt konkurrence 

udsat og hvor man måske begynder at tvivle på om ”kan det i det hele taget overleve”? Altså se bare 

på hvad der skete med Nokia, som gik fra at have en kassebeholdning på adskillige milliarder 



8 
 

EURO, til at være slemt ude i torvene, indtil de så fik vendt retningen på selskabet igen her for 

nylig. Derfor er det uhyr vigtigt når man laver den her kreditvurdering, at man ikke bare har den 

menneskelige faktor og kvalitetsbedømmelse med inde over, men at man faktisk også prøver at 

kigge ind i fremtiden.  Der hvor vi typisk har et clash mellem aktieanalytikere som har det med, at 

kigge meget ud i fremtiden og nærmest slet ikke interesserer sig for hvad der er sket historisk, og så 

kreditfolk, som har det med at nærmest kun se historisk, men ikke kigge ind i fremtiden, der har vi 

nogle frygtelige spændende diskussioner om hvordan man skal anskue selskaber, og vi kan have 

vidt defigerende opfattelse af hvordan et selskab ser ud fordi vi simpelthen kigger i hver vores 

retning.             


