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English summary 

Title: Use of extended review for Partnerships, which are required registration  

 This thesis has focused on an extended review and how Partnerships, which are required 

registration after sections 2, subsection 3 in the Danish law for corporate business (Danish: Lov om 

visse erhvervsdrivende virksomheder), can exploit this new audit approach.  

In order to illustrate this, the thesis contains the following three paragraphs:  

How a Partnership is defined in Danish theory and practice; Which rules Partnerships, when 

reporting financial statements and in terms of existing audit methods, audit and extended review, 

are forced to follow; and How Extended Review has to be understood as a concept. 

 

Partnership: This paragraph analyzes how Danish theory and practice defined a Partnership. This 

paragraph has focused on the features characterizing this type of company. The analysis especially  

consider how the stakeholders are liable for the company’s obligations.   

Required registration Partnerships: This section interprets the requirements made to registered 

partnerships in relation to prepare financial statements according to the rules for class B and C of 

the Danish Financial Statements Act (Danish: Årsregnskabsloven)     

Extended review: This paragraph derives how to understand the new audit approach and extended 

review. The interpretation is refers to how to compare an extended review with the existing audit 

approaches, audit and review.  

 

Conclusions 

Extended Review is not necessarily an advantage for Partnerships as several factors are related; e.g 

controllers and accountants. These companies have to consider the user’s requirements for the 

degree of security in the financial statements in conjunction with the economic benefits as extended 

review can be.  

The auditors, who have to execute the extended review, run a business and therefore it is not sure 

that the extended review will be a good deal, economically, for the Partnerships as the government 

had predicted. However, it can turn out that this new audit approach can become a good business to 

the audit companies because the standard of the statement, which the auditors have to give on the 

financial statement, doesn’t require as many actions as a normal audit. This will appear in the 

standard for this type of statement.  
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1. Indledning 

Grundet den finansielle nedgang, der har præget økonomien i Danmark de seneste år, har fokusset 

både politisk og samfundsmæssigt været på, hvordan man kan rede sig ud af krisen ved at optimer 

med de midler, man har til rådighed.   

Regeringen kom i 2011 med deres grundlag Et Danmark, der står sammen, som indeholder et bud 

på, hvordan man frem mod 2015 kan skabe den vækst og de arbejdspladser i Danmark, som skal 

styrke den danske økonomi i disse trange tider.
1
 For at dette kan lykkes skal danske virksomheder 

have rammer, der tilgodeser deres behov.  

En af løsningerne for mindre virksomheder kom i foråret 2012, hvor regeringen lancerede Enklere 

regler – Den virksomhedsrettende indsats for bedre regulering 2012-2015. Dette var en plan for, 

hvordan mindre virksomheder, der aflægger årsregnskab efter reglerne i regnskabsklasse B, skal 

kunne mindske deres administrative omkostninger til regnskabsaflæggelse.
2
 

 

Der har i flere år været diskuteret, hvordan man kan lempe regnskabsregler for mindre 

virksomheder, men samtidig bibeholde den kvalitet og sikkerhed, der ligger i et revideret regnskab. 

FSR udarbejdede tilbage i 2009 et forslag til, hvordan en udvidet gennemgang af mindre danske 

virksomheders regnskaber kunne se ud. Forslaget skulle opfylde kravet til kontrol og 

gennemsigtighed, men målet var også, at en udvidet gennemgang stadig skulle tilføre regnskabet 

kvalitet, så regnskabsbrugeren kunne have tillid til indholdet.
3
   

 

I efteråret 2012 endte FSR’s En udvidet gennemgang – nu erklæringsstandard til små og 

mellemstore virksomheder ud i, at et lovforslag
4
 blev fremlagt. Det omhandler, hvordan en udvidet 

gennemgang kan tilgodese virksomheder i regnskabsklasse B og deres behov for et regnskab, men 

en gennemgang, der ikke pålægger virksomheder store administrative omkostninger.  

Loven blev vedtaget 6. december 2012 med virkning fra 1. januar i år og er gældende for 

regnskabsåret 2013. Fra 1. januar i år er det dermed muligt for virksomheder i regnskabsklasse B at 

vælge en udvidet gennemgang, hvis man, i to på hinanden følgende regnskabsår, ikke overskrider to 

af de følgende størrelser:
5
 

                                                 
1
 Regeringen, Et Danmark, der står sammen, 2011. 

2
 Regeringen, Enklere regler – Den virksomhedsrettende indsats for bedre reguleringer 2012-2015, 2012. 

3
 FSR - danske revisorer, En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, 2009. 

4
 Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven, jf. Lovforslag nr. L 26 af 10. oktober 2012.  

5
 Årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelsen nr. 323 af 11. april 2011 § 7, stk. 1, pkt. 1. 
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 En nettoomsætning på 72 mio.kr 

 En balancesum på 36 mio.kr 

 50 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret 

 

Udvidet Gennemgang er et udvidet review og en lempet revision. Den består i korte træk af 

analytiske handlinger og forespørgsler, som tilsvarende er gældende for review. Dertil skal revisor 

foretage supplerende handlinger, der kan tillægge gennemgangen en højere grad af sikkerhed end et 

review kan gøre, men dog ikke så ressource- og omkostningskrævende som revision efter de 

internationale standarder.
6
  

  

1.1. Problemfelt  

Indførelsen af Udvidet Gennemgang i ÅRL § 135, stk. 1, 2. og 3. pkt. har fået den betydning for 

SMV, at de kan vælge at aflægge årsregnskab efter de lempede regler i ÅRL. Dette medfører, at 

revisor ikke skal udføre et så omfattende arbejde for at give en erklæring på det aflagte årsregnskab 

som ved revision. Derved kan SMV mindske de administrative omkostninger, der bruges på 

revisors arbejde, hvilket er regeringens plan med indførelsen af den nye regnskabsmetode
7
. 

 

Registreringspligtige interessentskaber, der er omfattet af reglerne i LEV § 2, stk. 3, 2. pkt., skal 

efter ÅRL § 3, stk. 1, nr. 2, jf. ÅRL § 7 aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B eller C. Grundet 

registreringspligtige interessentskabers regnskabsaflæggelse efter regler i ÅRL vil Udvidet 

Gennemgang kunne forbindes direkte til disse selskaber. Dette skyldes, at en udvidet gennemgang 

kan udføres på regnskaber, der tilhører regnskabsklasse B.  

   

1.2. Problemformulering 

I forlængelse af afhandlingens indledende problemstilling ønskes der en besvarelse af følgende:  

 

                                                 
6
 Erhvervsstyrelsen; Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, 2013. 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder fremgår af bilag 1 i Bekendtgørelse om godkendte 

revisorers erklæringer, jf. bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013.  

Der vil løbende i afhandlingen henvises direkte til erklæringsstandarden.   
7
 Revisionsmetode skal i denne afhandling forstås som en samlede betegnelse for det arbejde revisor udfører ved en 

revision, ved en udvidet gennemgang og ved et review. 
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Hvordan skal Udvidet Gennemgang forstås som begreb i forhold til revision og review 

og hvilken betydning får Udvidet Gennemgang for registreringspligtige 

interessentskaber? 

 

Ovenstående problemformulering vil danne grundlaget for denne afhandling. En række 

dybdegående underspørgsmål vil supplere afhandlingens hovedspørgsmål, hvorved den samlede 

problemstilling klart vil fremgå:   

 

 Hvordan defineres interessentskabet i dansk ret og hvordan er det reguleret? 

 Hvilke regnskabsmæssige krav stilles der til registreringspligtige interessentskaber? 

 Hvordan adskiller Udvidet Gennemgang sig fra revision og review? 

 

1.3. Afgrænsning 

Med udgangspunkt i problemfeltet, jf. afsnit 1.2., om indførelsen af den lempede revisionsmetode, 

vil afhandlingen udelukkende have fokus på § 1 i Lov nr. 1232 af 18. december 2012. Lovens § 1 

omhandler Udvidet Gennemgang, der sammen med afhandlingens andet område, 

registreringspligtige interessentskaber, skal bidrage til behandlingen af problemstillingen og 

ovenstående problemformulering. Lov nr. 1232 af 18. december 2012’s § 2 omhandler ændringer af 

det nuværende revisortilsyn. Dette område ligger uden for afhandlingens problemstilling og 

behandles derfor ikke. 

Denne afgrænsning til kun at omfatte Udvidet Gennemgang gør det nærliggende udelukkende at se 

på registreringspligtige interessentskaber. Regnskabskravet til disse betyder, at revisionsmetoden 

Udvidet Gennemgang bliver aktuel, da metoden netop henvender sig til denne størrelse 

virksomheder. Fokusset på registreringspligtige interessentskaber bidrager med aktualitet til 

afhandlingen, da man opnår sammenhæng mellem selskabsformen og den nye revisionsmetode, 

Udvidet Gennemgang.       

 

Interessentskabets stiftelse og eventuelle påhør vil ikke blive behandlet nærmere. Set i lyset af, at 

Udvidet Gennemgang kun er aktuelt i de tilfælde, hvor selskabet består som virksomhed, der skal 

aflægge årsregnskab efter ÅRL.   

 



Copenhagen Business School 2013 

 

 10 

Erhvervsstyrelsen er i april 2013 kommet med en standard for, hvilket arbejde revisorer skal udføre, 

når de skal udføre en Udvidet Gennemgang.
8
 Denne standard inddrages som hjælp til at præcisere, 

hvad en udvidet gennemgang indebærer. Der vil ikke blive udført en fuldstændig analyse af 

standarden ud fra, hvilke regnskabsmæssige krav, der ligger i standarden. Standarden skal være med 

til at belyse på hvilken måde, man, i en revisionsmæssig kontekst, skal forstå en udvidet 

gennemgang som et begreb. 

 

Lov nr. 1232 af 18. december 2012 henviser til, at en udvidet gennemgang kan få indvirkning på 

små holdingselskaber og koncernregnskaber. Dette er ikke noget nærværende afhandling vil 

behandle. 

 

1.4. Struktur over afhandlingen 

Nedenstående afsnit giver et indblik i afhandlingens struktur. De enkelte kapitler vil blive 

præcenteret med deres indhold og formål.    

 

Metode: Afsnittet beskriver den metodiske vinkel på denne afhandling herunder en præcisering af 

de retskilder, der benyttes til beskrivelse- og fortolkningsafsnittene. Det metodiske afsnit har til 

hensigt at belyse, fra hvilken vinkel den videnskabelige viden bliver frembragt.  

Beskrivelse: Afsnittets indhold bidrager med en baggrundsviden til anvendelse i afhandlingens 

senere fortolkningsafsnit. Det indeholder en beskrivelse af den historiske udvikling af det retslige 

grundlag for interessentskabet med fokus på de registreringspligtige interessentskaber samt en 

præsentation af Udvidet Gennemgang, hvor vægten er på formålet med denne nye revisionsmetode.  

Fortolkning: Fortolkningsafsnit hvor interessentskabet, krav til registreringspligtige 

interessentskaber og Udvidet Gennemgang behandles. Delkonklusioner samler op på denne viden, 

og som yderlig bliver behandlet i næste afsnit.  

Strukturering: Dette afsnit indeholder en diskussion af centrale elementer, der er fremkommet 

under fortolkningen af interessentskaber, krav til registreringspligtige interessentskaber og Udvidet 

Gennemgang. Afsnittet sammenholder også afhandlingens to områder – registreringspligtige 

interessentskaber og Udvidet Gennemgang – i et forsøg på at belyse, hvordan de to områder får 

indflydelse på hinanden  

                                                 
8
 Erhvervsstyrelsen; Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, 2013. 
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Konklusion og perspektivering: Kapitlet opsummerer afhandlingens indhold og den viden som er 

fremkommet gennem behandling af problemfeltet samt giver et bud på, hvorledes denne viden kan 

påvirke i fremtiden. 

 

1.5. Begrebsdefinition 

I nærværende afhandling vil nedenstående ligge til grund for forståelsen af begreberne 

registreringspligtige interessentskaber og Udvidet Gennemgang. 

 

Registreringspligtige interessentskaber 

Anvendelsen af begrebet i denne afhandling bygger på den definition, der fremgår af LEV § 2, stk. 

3, 2. pkt.. Dette betyder interessentskaber, hvor alle interessenter består af aktieselskaber, 

anpartsselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) eller selskaber med en tilsvarende 

retsform, samt interessentskaber, hvor alle interessenter er omfattet af ovenstående retsformer.
9
  

 

Udvidet Gennemgang 

En revisionsmetode som finder anvendelse i forhold til virksomheder, der ikke overskrider to af 

følgende: En omsætning på 72 mio. kr., en balancesum på 36 mio. kr. og ikke har over 50 ansatte.
10

 

Revisors arbejde består af analytiske handlinger, forespørgsler og supplerende handlinger, som kan 

give mindre grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
11

  

Når der i nærværende afhandling skrives en udvidet gennemgang og Udvidet Gennemgang henvises 

der til den udvidede gennemgang som fremgår af ÅRL § 135, stk. 1 og erklæringsstandarden. 

 

  

                                                 
9
 Lovbekendtgørelse om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010 § 2, stk. 3, 

2. pkt.. 
10

 Årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelsen nr. 323 af 11. april 2011 § 7, stk. 1, pkt. 1. 
11

 Jf. afsnit 4.3.1. 
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2. Metode 

Den retsdogmatiske metode anvendes i nærværende afhandling på både udledningen af 

registreringspligtige interessentskaber og revisionsmetoden Udvidet Gennemgang. Via beskrivelse, 

fortolkning/analyse og systematisering findes frem til gældende ret.
12

 Fortolkning af gældende ret 

for registreringspligtige interessentskaber og for Udvidet Gennemgang tilpasses i en systematisk 

sammenhæng, der løser afhandlingens problemfelt.   

Afhandlingens problemformulering kræver en beskrivelse og fortolkning af to delområder – 

registreringspligtige interessentskaber og revisionsmetoden Udvidet Gennemgang. På baggrund 

heraf inddrages både Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
13

 og Lov om ændring af 

årsregnskabsloven og revisorloven
14

.  

 

Sammenhold af Lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010, faglitteratur og retspraksis vil via en 

fortolkning systematisere gældende ret for registreringspligtige interessentskaber. Grundet den 

manglende lovregulering for personselskaber kommer faglitteraturen til at spille en større rolle end 

den gør inden for andre retsområder. Med henvisning til faglitteratur sammenstilles flere forfattere, 

hvorved det indkredses, hvad gældende dansk ret er for interessentskaber. Retspraksis tillægges stor 

betydning i forhold til argumentationen såvel i faglitteraturen som i denne afhandling. Domme 

synliggør, hvilke deklaratoriske regler
15

, der gælder for interessentskaber. De deklaratoriske regler 

er vigtige i forhold til at fastlægge, hvilken type selskabsform interessentskabet er og her med 

hvilke regler, der er gældende for interessenterne.  

Retspraksis vil i overvejende grad bygge på højesteretsdomme, der fastlægger de deklaratoriske 

regler for interessentskabet.  

 

Gældende ret for Udvidet Gennemgang beskrives ud fra det arbejde, der foreligger på området. Især 

FSR har en væsentlig rolle i forhold til beskrivelsen af den nye revisionsmetode. Fortolkningen af 

Udvidet Gennemgang sker med inddragelse af lovforslag
16

, den vedtagende lov og 

                                                 
12

 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D.: Retskilder & Retsteorier, 2011, s. 28. 
13

 Lovbekendtgørelse om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010. 
14

 Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven, jf. lov nr. 1232 af 18. december 2012. 
15

 I nærværende afhandling henviser deklaratoriske regler til det retsregler, der kan fraviges ved indgåelse af anden 

aftale mellem parterne. 
16

 Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven, jf. Lovforslag nr. L 26 af 10. oktober 2012. 
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erklæringsstandard
17

. Sammen med Lov nr. 1232 af 18. december 2012 vil det være muligt at 

systematisere Udvidet Gennemgang som revisionsmetode.  

 

EU’s selskabsdirektiver inddrages i forhold til registreringspligtige interessentskaber. Første 

selskabsdirektiv
18

, fjerde selskabsdirektiv
19

 og især ændringsdirektiv 90/605/EØF af 8. november 

1990 inddrages da disse, grundet det europæiske samarbejde, har betydning for den danske 

selskabslovgivning.
20

  

 

Den retsdogmatiske metode danner grundlag for den juridiske analyse af afhandlingen 

problemstilling. Afhandlingens juridiske analyse vil indledningsvis indeholde en beskrivelse af, 

hvorledes interessentskabet defineres. Essentielle deklaratoriske regler, som er aktuelle i forhold til 

nærværende afhandlings problemfelt, vil ligeledes behandles. Dette skal henføre til de særlige 

regler, der er gældende for registreringspligtige interessentskaber og dermed til en fastlæggelse af 

begrebet registreringspligtigt interessentskab. Her vil fokusset være på hvilke regnskabsmæssige 

regler, der er gældende for denne retsform. Udvidet Gennemgang behandles gennem en juridisk 

analyse, således at det som begreb kan fastlægges. Her vil der være særligt fokus på, hvorledes 

Udvidet Gennemgang adskiller sig fra revision og review.  

Den indledningsvise juridiske analyse af henholdsvis registreringspligtige interessentskaber og 

Udvidet Gennemgang skal belyse det bagvedliggende retsgrundlag, som er nødvendigt for 

systematisering af denne afhandlings problemstilling.  

   

2.1. Retskilders rangorden 

I belysningen af afhandlingens problemfelt og gældende regler på området, inddrages retskilder 

som retsgrundlag herunder regulering og retspraksis.
21

   

I forhold til regulering vil international ret have forrang for nationalret.
22

 Dette kommer i denne 

afhandling til udtryk i behandlingen af nationale love, som er udsprunget af EU's selskabsdirektiver. 

                                                 
17

 Erhvervsstyrelsen: Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, 2013. 
18

 Europa parlamentets og Rådets direktiv 2009/101 af 16. september 2009, jf. første selskabsdirektiv. 
19

 Rådets fjerde direktiv af 25. juli 1978, jf. fjerde selskabsdirektiv. 
20

 Jf. afsnit 2.1.. 
21

 Evald, Jens og Schaumburg-Müller, Sten; Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, 2004, s. 212ff.. 
22

 Nielsen, Ruth: Retskilderne, 2002, s. 17. EU-dommen Costa-ENEL C-6/64, fastlade at EU-retten har forrang frem for 

national ret.. 
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Registreringspligten for nogle interessentskaber i Danmark kan henledes til Ændringsdirektiv 

90/605/EØF af 8. november 1990. Implementeringen af dette direktiv skyldes Danmarks 

medlemskab af EU. Direktivet er en informationsprocedure, der tidligere i dansk ret er blevet 

indført ved cirkulærer, men i dag implementeres ved bekendtgørelser og ved lov.
23+24

  

 

National regulering vil i denne afhandling være de få lovregulerende regler, som findes for 

interessentskaber samt den nye regulering, som fastlægger muligheden for en udvidet gennemgang. 

Grundet den sparsomme lovregulering for interessentskaber, tillægges retspraksis stor betydning i 

forhold til fastlæggelse af de deklaratoriske regler, som er gældende for denne retsform.  

Retskilder til behandling af Udvidet Gennemgang bygger på det arbejde, som ligger forud for den 

endeligt vedtagende lov. Når dette materiale tillægges betydning henvises der til, at der sker en 

subjektiv fortolkning af lovens indhold.
25

 Forarbejdet tillægges værdi i denne afhandling, da det her 

ud af kan udledes, hvilket motiv der har været til Udvidet Gennemgang. Dette kan bidrage til 

fastlæggelse af definitionen af Udvidet Gennemgang som begreb.  

 

2.2. Kildekritik 

FSR vil bidrage med artikler og kommentar til lovforslaget ved afhandlingens behandling af 

Udvidet Gennemgang. FSR har udarbejdet forslag til Udvidet Gennemgang og er kommet med 

bemærkninger til lovforslaget, der blev fremstillet efteråret 2012. Ligeledes har FSR, med 

udgangspunkt i erklæringsstandarden, udarbejdet en standard til revisor omhandlende dennes ansvar 

i forhold til Udvidet Gennemgang.
26

  

FSR's materiale anvendes med forbehold, idet de, i deres arbejde og kommentarer om Udvidet 

Gennemgang, kan være påvirket af, at de som brancheorganisation skal varetage revisorerhvervets 

interesse.   

                                                 
23

 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D.: Retskilder & Retsteorier, 2011, s. 141-143. 
24

 http://www.eu-oplysningen.dk/dkeu/implementering/danskimplementering/ (09.05.13). 
25

 Nielsen, Ruth: Retskilderne, 2002, s. 80-81. 
26

 FSR – danske revisorer: Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, 

2013. 

http://www.eu-oplysningen.dk/dkeu/implementering/danskimplementering/
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3. Beskrivelse 

3.1. Interessentskabet i et historisk perspektiv 

Til trods for at interessentskabet ikke er lovreguleret, bygger de deklaratoriske regler, som er 

gældende for selskaberne, på de selskabsretlige og obligationsretlige principper.
27

 I afsnit 3.1. vil 

der være en præsentation af de retlige grundlag, som har haft indflydelse på interessentskabet i dag. 

Udviklingen for den nuværende selskabsform, Interessentskabet, kan dateres til indførelsen af FL 

1862, hvor det ansvarlige selskab var datidens interessentskab. 

 

3.1.1. Firmaloven  

Firmaloven fra 1862
28

 var den første egentlig selskabslovgivning i Danmark. Denne lov blev 

udarbejdet for at fastlægge regler for firmaer og var en konsekvens af Grosserersocietetets komités 

arbejde.
29

 Komitéen henviste til, at de handlende havde udtrykt, at den manglende regulering af 

firmaerne medførte misligholdelse af forretningsforholdene.
30

 FL 1862 indeholdte regler for 

registrering og offentliggørelse af oplysninger vedrørende erhvervsvirksomheder.
31

 På daværende 

tidspunkt var erhvervsvirksomhederne firmaer, der drev handels-, kommissions-, håndværks- eller 

fabriksdrift, jf. FL 1862 § 1. Registreringspligten hæftede sig til interessentskaber og 

kommanditselskaber
32

, som drev virksomhed af overstående slags. Registreringspligten medførte, at 

de registrerede oplysningen var offentliggjort, jf. FL 1862 § 11.  

 

FL 1862 blev revideret i 1889
33

, da man ønskede at gennemføre en fælles selskabslovgivning i de 

nordiske lande.
34

 FL 1889 var et eksempel på, at man gennem selskabsretten ville lovregulere i 

fællesskab i de nordiske lande. Med indførelsen af FL 1889 blev der i Danmark oprettet 

handelsregistrer, hvor virksomheder skulle registrere deres oplysninger, som det fremgik af lovens § 

1. 

                                                 
27

 Hansen, Søren F. & Krenchel, Jens V.: Dansk Selskabsret 3 – Interessentskaber, 2011, s. 39-44. 
28

 Lov om Benyttelse af Firmaer samt af Fuldmagter til at underskrive per procura m.m., jf. lov af 23. januar 1862. 
29

 Betænkning afgivet af Handelsministeriets firmalovudvalg, jf. betænkning nr. 616 af 1971. 
30

 Betænkning afgivet af Handelsministeriets firmalovudvalg, jf. betænkning nr. 616 fra 1971, s. 6. 
31

 Hansen, Søren F. & Krenchel, Jens V.: Dansk Selskabsret 3 – Interessentskaber, 2011, s. 48-49. 
32

 Loven anvender betegnelsen ansvarligt selskab for den selskabsform vi i dag betegner som et interessentskab eller et 

kommanditselskab. Dette var i modsætning til det anonyme selskab, der dækker over nutidens aktieselskab.  
33

 Lov om handelsregistre, firma og prokura, jf. lov nr. 23 af 1. marts 1889. 
34

 Hansen, Søren F. & Krenchel, Jens V.: Dansk Selskabsret 3 – Interessentskaber, 2011, s. 49-51. 
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Med indførelsen af FL 1889 skulle personer, der drev handel, håndværksnæring eller 

fabriksvirksomhed registreres i Handelsregisteret, jf. FL 1889 § 8. For enkeltmandsvirksomheder 

var der mulighed for frivillig registrering. Her igennem kunne disse virksomheder opnå beskyttelse 

af deres firmanavn, som gennem offentliggørelse var bekendt for tredjemand, jf. § 7. Med reglen i § 

7, indførte FL 1889 en bevisformodningsregel. Denne fastlagde, at når de registrerede oplysninger 

havde været trykt i Statstidende var de også komme til tredjemands kundskab. Efter FL 1889 skulle 

denne registrering være foretaget inden virksomheden igangsatte sin drift.
35

 

 

De oplysninger, der skulle registreres i handelsregistreret, var firmaets navn, fulde navn og bopæl 

på samtlige af deltagerne og kommune, hvor virksomhedens kontor var placeret. Virksomhedens 

karakter skulle ligeledes oplyses, underforstået om der blev drevet handel-, håndværk- eller industri 

virksomhed, jf. FL 1889 § 18. Ifølge samme bestemmelse skulle det oplyses, hvis ikke samtlige 

deltagere havde ret til at tegne firmaet, og i så fald skulle det angives, hvem der havde denne 

beføjelse og om dennes tegningsret kun kunne udøves i forening. 

 

Med indførelsen af Firmaloven fra henholdsvis 1862 og 1889 blev selskabsretten lovreguleret og 

firmaerne fik herigennem mulighed for at registre sig.  

  

3.1.2. Reformen i 1971 

4. december 1959 blev der nedsat et udvalg, der skulle komme med forslag til ændring af 

firmaloven fra 1889. Dette udvalg kom i 1971 med betænkning 613. 

Tanken med udvalget var at se på, hvordan en særskilt lov for interessentskaber og 

kommanditselskaber kunne se ud. Udvalget skulle samarbejde med de andre nordiske lande, for at 

man derigennem kunne udarbejde en firmalovning, der var overensstemmende mellem landene. Der 

blev afholdt seks møder, hvor repræsentanter for de nordiske udvalg samarbejdede om at samle 

forslagene til en fælles nordisk firmaregulering.
36

  

 

Udvalget kom frem til, at der siden FL 1889 var kommet flere større virksomheder og deres 

produktion henvendte sig til en større masse. På baggrund af denne udvikling i erhvervslivet og 

produktionen fandt udvalget, at det var nødvendigt at skabe nogle rammer for disse firmaer, som de 

                                                 
35

 Lov om handelsregistre, firma og prokura, jf. lov nr. 23 af 1. marts 1889 § 16, stk. 1. 
36

 Betænkning afgivet af Handelsministeriets firmalovudvalg, jf. betænkning nr. 616 fra 1971, s. 5. 
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kunne agere indenfor.
37

 Det fokus som FL 1889 havde haft, at offentligheden skulle have adgang til 

oplysninger om indehaver forholdet, var ikke det fokus som udvalget mente den nye firmalov skulle 

have.
38

 Der udtales i betænkningen: ”I Masseproduktionens og mærkevarernes tidsalder er den 

goodwill, virksomheden som sådan nyder, mere afgørende for varernes afsætning end kendskabet 

til virksomhedens indehaver”.
39

 Hermed udtrykte udvalget, at den nye firmalovs regulering i højere 

grand skulle have fokus på reglerne om varemærker
40

, hvor reguleringen i FL 1889 havde været af 

registrering og ejerforholdene i firmaerne
41

. 

På baggrund heraf foreslå udvalget, at det ved firmaoverdragelse skulle være muligt for erhververen 

at indtræde i overdragerens sted. På den måde kunne erhververen beholde den goodwill, som var 

oparbejdet i firmaet, og som udvalget fandt vigtigt i denne masseproduktions og mærkevarernes 

tidsalder.
42

 

 

I FL 1889 § 9 var der fastsat regler om, at firmanavnet i enkeltmandsvirksomheder skulle indeholde 

mindst et efternavnet på personen. Ansvarlige selskabers navn skulle indeholde, hvis ikke alle 

medlemmers navn så i hvert fald et medlems navn og et tillæg, der antydede et selskabsforhold. 

Udvalget henviste til, at denne bestemmelse ikke skulle videreføres i en ny firmalov, men at 

navnreglerne i den nye lov skulle ændres, så et ansvarligt selskabs navn bare ikke måtte fremstå 

vildledende.
43

 Denne regelændring betød, at man ikke længere skulle være forpligtet til at anvende 

ejerens eller ejernes personlige navne i firmanavnet. Reglen åbnede op for større frihed til at 

navngive firmaerne, så længe navnet ikke var vildledende. Forstået på den måde, at man ikke måtte 

skrive bager i titlen, hvis firmaet var et tømrefirma.      

FL 1889 indeholdte regler, så alle erhvervsdrivende virksomheder inden for handel, håndværk og 

industri kunne blive registret.
44

 Udvalget ville ændre reglerne, så alle erhvervsdrivende 

virksomheder fik mulighed for registrering i handelsregisteret og derved opnå de 

beskyttelsesmæssige fordele, som lå i registreringen. Her må det antages, at udvalget henviste til 

den navnebeskyttelse, der lå i registreringen. Udvalget mente også, at denne registrering skulle 

                                                 
37

 Betænkning afgivet af Handelsministeriets firmalovudvalg, jf. betænkning nr. 616 fra 1971, s. 9. 
38

 Ibid.  
39

 Ibid.  
40

 Ibid. 
41

 Lov om handelsregistre, firma og prokura, jf. lov nr. 23 af 1. marts 1889. 
42

 Betænkning afgivet af Handelsministeriets firmalovudvalg, jf. betænkning nr. 616 fra 1971, s. 9-10. 
43

 Betænkning afgivet af Handelsministeriets firmalovudvalg, jf. betænkning nr. 616 fra 1971, s. 10. Jf. udkast til 

firmalov § 3, s. 12.  
44

 Lov om handelsregistre, firma og prokura, jf. lov nr. 23 af 1. marts 1889 § 8. 
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samles i et fælles organ. Udvalget foreslog, at registreringen skulle ske ved Direktoratet for patent- 

og varemærkevæsenet.
45

 Tanken bag, at registreringen skulle samles i dette organ må henføres til, at 

der på området allerede var vedtaget en fælles nordisk lov.
46

 

 

Udvalget mente, at den ny firmalov skulle fordeles i to love. En lov, der regulerede den materielle 

firmaret og en lov, der regulerede den formelle firmaret. Den materielle firmaret henviste til regler, 

der vedrørte firmaets indhold og beskyttelse, hvor den formelle firmaret henviste til regler om 

registrering. Udvalget argumenterede med, at dette ville være i overensstemmelse med de andre 

nordiske lande, at opdele reglerne i to love.
47

   

 

3.1.3. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 

Betænkning nr. 613’s henvisning til, at firmaloven fra 1889 var forældet, medførte ikke en ny lov, 

der regulerede firmaerne. Først i 1993 blev der fremsat et lovforslag, der skulle regulere alle 

virksomheder, hvor ingen selskabsdeltagere hæftede personligt for virksomhedens gæld.
48

 Dette 

forslag blev vedtaget 8. februar 1994 som Lov om erhvervsdrivende virksomheder og trådte i kraft 

1. januar 1995. Grundet ikrafttrædelse af LEV 1994, blev FL 1889 samtidig ophævet. Mange af 

firmalovens regler blev i grundtræk videreført i LEV 1994. Den største afvigelse var, at 

registreringspligten blev væsentlig indskrænket, da der ikke var mulighed for en frivillig 

registrering som i firmaloven. Ophævelsen af frivillig registrering betød, at disse virksomheder ikke 

længere havde mulighed for ved registrering at beskytte deres firmanavn.
49

 

Ved lov
50

 blev navnet ændret til Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder i 2001. Denne lov er i 

dag gældende ved Lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010. 

 

Af interesse for denne afhandling er ændringen, som blev implementeret i LEV 2002. Her blev det 

tilføjet i § 2, stk. 3, 2. pkt.: 

 

                                                 
45

 Betænkning afgivet af Handelsministeriets firmalovudvalg, jf. betænkning nr. 616 fra 1971, s. 10. Jf. udkast til lov 

om firmaregistrering § 3, s. 59. 
46

 Betænkning afgivet af Handelsministeriets firmalovudvalg, jf. betænkning nr. 616 fra 1971, s. 5. 
47

 Betænkning afgivet af Handelsministeriets firmalovudvalg, jf. betænkning nr. 616 fra 1971, s. 10-11. 
48

 Hansen, Søren F. & Krenchel, Jens V.: Dansk Selskabsret 3 – Interessentskaber, 2. udg. 2011, s. 52. 
49

 Jf. afsnit 3.1.1.. 
50

 Lov om ændring af lov om aktieselskaber, Lov om anpartsselskaber, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om 

erhvervsdrivende virksomheder, lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer, jf. lov nr. 449 af 7. 

juni 2001 § 4, stk. 1. 
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”Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenter henholdsvis 

komplementar er aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), 

anpartsselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform, skal dog anmeldes 

til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, idet §§ 10-17 finder tilsvarende 

anvendelse på disse virksomheder.”
51

  

 

Dette 2. pkt. er en videreførelse af ÅRL § 1 a, stk. 4. Således kom registreringspligten for 

interessentskaber med denne selskabskonstruktion til at fremgå af LEV 2002. Først med Lov nr. 

616 af 14. juni 2011 blev det tilføjet, at registreringspligten også gjaldt interessentskaber, hvor alle 

interessenter består af den retsform, som er beskrevet i LEV 2002 § 2, stk. 3, 2 pkt., jf. ovenstående 

citat.  

 

3.1.3.1. Hvem er omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder  

Dette afsnit skal bidrage med en forståelse for de grundlæggende krav, der skal være opfyldt, for at 

en virksomhed kan være omfattet af LEV.   

 

LEV er gældende for virksomheder, der har til formål at fremme virksomheds deltagernes 

økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, jf. LEV § 1. I bemærkningen til LEV § 1 er det anført, 

at begrebet virksomhed er brugt som en samlet betegnelse for de retlige selskabsformer, der er 

omfattet af LEV.
52

 Det fremgår af LEV § 1, stk. 2, hvad der forstås med virksomheder i denne lov: 

 

 Enkeltmandsvirksomheder 

 Interessentskaber 

 Kommanditselskaber
53

 

 Andelsselskaber(andelsforeninger) 

 Andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar, som ikke om omfattet af 

selskabsloven eller lov om erhvervsdrivende fonde 

 Filialer af tilsvarende udenlandske virksomheder 

                                                 
51

 Lovbekendtgørelse om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 9. januar 2002. 
52

 Karnov Online, Lovbekendtgørelse om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 

2010, note 1. 
53

 Et kommanditselskab består af én eller flere komplementarer og kommanditister. Komplementaren hæfter personligt, 

uden begrænsning, og hvis der er flere, solidarisk. Kommanditisten hæfter begrænset, jf. LEV § 2, stk. 2. 
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Denne brede forståelse af virksomhed er med til at varetage den selskabsretslige aftalefrihed, som 

forefindes i dansk ret. Dette betyder, at virksomheder, der har en anden organisation end de 

ovenstående nævnte og som ikke er reguleret efter anden lov, også vil falde ind under 

bestemmelserne i LEV.
54

 Af § 1 a fremgår det, at tidligere omdannede finansielle virksomheder 

ligeledes om omfattet af LEV.  

Det fremgår af Karnovs noter til LEV § 1, at erhvervsdrift kan fremgå af virksomhedens formål 

som det er beskrevet i vedtægterne eller af de aktiviteter virksomheden udfører.
55

 LEV § 1, stk. 3 

foreskriver, hvad der forstås ved erhvervsdrift i denne lov. Denne definition er meget bred og må 

derfor omfatte alle former for erhvervsdrift.  

At virksomheden også skal varetage selskabsdeltagernes økonomiske interesser er indført for at 

afgrænse lovens anvendelsesområde. Ideelle foreninger er med denne præcisering ikke omfattet af 

LEV, da denne foreningsform netop ikke har til hensigt at fremme deltagernes økonomiske 

interesse.
56

 Hvorvidt den erhvervsmæssige drift er til for at varetage deltagernes økonomiske 

interesser kan fremgå af såvel vedtægterne, men også ud fra de reelle forhold som er gældende i 

virksomheden.
57

 Dette kom til udtryk i FDM sagen, som omhandlende, hvorvidt denne forening 

havde til hensigt at fremme deres medlemmers økonomiske interesser. Både Landsretten og 

Højesteret konstaterede, at gennem rabat- og bonusordning fremmer FDM deres medlemmers 

økonomiske interesser.
58

 

 

3.2. Grundlæggende regler for interessentskaber 

Afsnit 3.2. indeholder beskrivelser af nogle af de faktorer, som skal danne grundlag for 

afhandlingens senere fortolkning af interessentskaber. 

I forhold til definition og kvalifikationen er det nødvendigt at kende til forskellen på et sameje og et 

interessentskab. Derfor indeholder afsnittene 3.2.1. og 3.2.1.1. en beskrivelse af samejet som 

retsform og en sammenligning med interessentskabet. Denne viden anvendes i afhandlingens 

kvalifikation af interessentskab, jf. afsnit 4.1.5..  

                                                 
54

 Karnov Online, Lovbekendtgørelse om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 

2010, note 2. 
55

 Karnov Online, Lovbekendtgørelse om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 

2010, note 1. 
56

 Hansen, Søren F. & Krenchel, Jens V.: Dansk Selskabsret 3 – Interessentskaber, 2011, s. 59. 
57

 Karnov Online, Lovbekendtgørelse om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 

2010, note 1. 
58

 Jf. UfR 2003.296/2 H. 
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Afsnittet indeholder samtidig en beskrivelse af det retsgrundlag, der er gældende for 

interessentskaber, der er omfattet af bestemmelsen i LEV § 2, stk. 3, 2. pkt. Denne viden skal 

bidrage til afhandlingens fortolkning af registreringspligtige interessentskaber og reglerne de skal 

opfylde i ÅRL.  

    

3.2.1. Definition af et sameje 

Sameje henviser til, at flere ejer et eller flere formuegoder i fællesskab uden, at der er aftale om at 

drive en virksomhed. Samejet stiftes igennem en aftale om, at erhverve et eller flere aktiver i 

fællesskab.
59

 

I et sameje er den enkelte direkte ejer af det formuegode, som samejet består af. Dette betyder, at 

den enkelte ejer en bruttoandel af formuegodet, som svarer til samejebrøken. Er der tale om lige 

sameje er der også tale om ideelt eje af hvert aktiv. Ideelandel henviser til, at hver enkelt ejer en 

halvdel af hvert aktiv, som er omfattet af det eller de fælles formuegoder.
60

   

I forhold til hæftelse er samejet omfattet af GBL § 2, som fastlægger, at et sameje hæfter solidarisk, 

medmindre andet er aftalt. GBL § 2 er det grundliggende princip, som er gældende, hvor samejet 

har indgået forpligtelsen i fællesskab.  

 

3.2.1.1. Hvad adskiller sameje og interessentskab?  

Tre afgørende faktorer adskiller samejet og interessentskabet. For det første skal interessentskabet 

har det sigte at drive en erhvervsvirksomhed i fællesskab. I interessentskabet skal hæftelsen være 

personligt og solidarisk
61

, hvor imod i et sameje er hæftelsen solidarisk.
62

 Den anden faktor er, at 

samejet ejer en bruttoanpart af de fælles aktiver, hvor interessenterne ejer en nettoanpart af 

selskabets aktiver.
63

 Tredje og sidste faktor, som også er forskelligt i et sameje og i et 

interessentskab vedrører tredjemand. Grundet ejerskabet i interessentskabet, hvor det er selskabet, 

der er ejer aktiverne, har tredjemand fortrinsret til at søge sig fyldestgjort i selskabets aktiver. Det 
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modsatte er tilfældet i et sameje. Her er det den enkelte, der ejer en bruttoanpart i det fællesaktiv, jf. 

UfR 1994.321 Ø.
64

 

  

Der er ingen begrænsning på, hvad der kan ejes i sameje.
65

 Det er derfor muligt, at en 

interessentandel ejes i fællesskab mellem flere. Med henvisning til SL § 79, hvor det påpeges, at 

sameje af en kapitalandel er en mulighed, men at der skal udpeges en fælles fuldmægtig, som har 

fuldmagt til at udøve de rettigheder der medfølger. Reglen i SL § 79 kan i dette tilfælde anses for at 

være en deklaratorisk regel, der er gældende for interessentskaber, der ellers ikke er omfattet af 

reglerne i SL. Hvis en interessentandel er ejet i sameje må det være i alle interessenternes interesse, 

at samejet skal udstikke en fuldmægtig, som derved hurtig kan træffe en beslutning, da denne har 

fuldmagt til de rettigheder, som medfølger interessentandelen.
66

 Kravet om en fuldmægtig afhjælper 

på den måde en ellers lang beslutningsproces.    

Aftalen mellem deltagerne kan også tillægges betydning i forhold til, hvorvidt det er et sameje eller 

et interessentskab. Foreligger der en aftale mellem deltagerne om, at de vil stifte et interessentskab 

vil det tillægges betydning i forhold til den retslige kvalifikation
67

.
68

  

 

3.2.2. Lov regulering af registreringspligtige interessentskaber 

Dette afsnit giver en kort beskrivelse af det lovgrundlag, der angiver, at visse interessentskaber skal 

lade sig registrere i Erhvervsstyrelsens it-system.  

  

FL 1889 var gældende frem til indførelsen af LEV 1994. Det var dog først ved Lovbekendtgørelsen 

nr. 11 af 9. januar 2002, at registreringspligten kom til at fremgå af LEV. Frem til 1. januar 2002 

fremgik registreringspligten for interessentskaber af ÅRL § 1 a. Grundet pligten til udarbejdelse af 

årsregnskab fulgte også registreringspligten.  

Fra 2002 er det blevet indført, at interessentskaber, hvor alle interessenter er aktieselskaber, 

partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber eller selskaber med en tilsvarende 

retsform, skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen edb-system, jf. LEV 2002 § 2, stk. 3, 2. 

pkt. Med indførelsen af Lov nr. 616 af 14. juni 2011 blev registreringspligten for interessentskaber 
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udvidet med ”interessentskaber eller kommanditselskaber, i hvilke alle interessenter henholdsvis 

komplementarer er omfattet af nr. 1”, jf. § 1, stk. 2. Med denne præcisering er registreringspligten i 

LEV § 2, stk. 3, 2. pkt. enslydende med ÅRL § 3, stk. 1, nr. 2. Med denne tilføjelse har lovgiver 

indsat en restriktion, så det ikke er muligt at omgå registreringspligten ved at lave en 

selskabskonstruktion med flere led.
69

 

 

3.2.3. Krav til registreringspligtige interessentskaber 

Samtlige interessenterne i et registreringspligtigt interessentskab skal offentliggøres, jf. Anbkg § 33, 

stk. 1, nr. 1. Bestemmelsen oplister, hvilke oplysninger der skal anmeldes i Erhvervsstyrelsens it-

system. Dette krav er ikke gældende for interessentskaber, der ikke er omfattet af LEV § 2, stk. 3, 2. 

pkt., da disse ikke har mulighed for registrering og derved offentliggørelsen. Grundet 

interessentskabers solidariske hæftelse
70

 har både medinteressenter og tredjemand interesse i at 

kende deltagernes identitet. Den solidariske hæftelse medfører, at interessenterne hæfter en for alle 

og alle for en. Henføres dette til, at interessenterne i et registreringspligtigt interessentskab består af 

juridiske personer som hæfter begrænset
71

, har kreditor ikke samme sikkerhed for at blive 

fyldestgjort med sit krav, som denne har mod interessentskabet. Kreditor, der har et krav mod det 

registreringspligtige interessentskab, vil, grundet hæftelse i interessentskaber, kunne rette sit krav 

mod den juridiske person.
72

 Kan denne ikke indfri kravet kan det rettes mod deltagerne her i, men 

da disse deltagere kun hæfter begrænset, er det ikke sikkert, at kreditor kan blive fyldestgjort. 

Således vil kreditor været stillet dårligere i forhold til opfyldelse af sit krav. Derfor har en sådan 

kreditor behov for at vide, hvem interessenterne er i det registreringspligtige interessentskab og 

hvem det er kreditor eventuelt skal rette sit krav mod.   

 

Reglerne i Anbkg kan føres tilbage til Firmaloven fra både 1862 og 1889. I FL 1889 § 18, stk. 1 var 

det anført, at selskaber, der var anmeldt i handelsregisteret ligeledes skulle opgive navn og bopæl på 

samtlige deltagere. § 4 i FL 1889 sagde, at oplysninger i handelsregisteret var offentligt 

tilgængelige. Herved er bestemmelsen i Anbkg en videreførelse af regler fra FL dog med den 
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undtagelse, at det i dag kun er registreringspligtige interessentskaber, der skal og kan offentliggøre 

deltagernes identitet.
73

 

 

3.3. Udvidet Gennemgang 

Nedenstående afsnit vil kort redegøre for, hvad der ligger til grund for implementeringen af denne 

nye revisionsmetode. Ligeledes vil afsnittet indeholde en beskrivelse af henholdsvis revision og 

review. 

 

3.3.1. Formål med Udvidet Gennemgang 

Indførelsen af denne revisionsmetode stammer fra Regeringsgrundlaget Et Danmark, der står 

sammen fra oktober 2011, der blev vedtaget ved Lov nr. 1232 af 18. december 2012. Formålet med 

loven er, at SMV skal have mindsket den administrative byrde, revisionen kan være for dem. 

Regeringens plan er at udarbejde en erklæringsstandart, der er tilpasset SMV og deres 

regnskabsbrugers behov.
74

 Herudover har formålet været, at helt små holdingselskaber skal have 

mulighed for at fravælge revisionspligten. Regeringens plan med udspillet til en udvidet 

gennemgang har været, at revisor skal sikre, at de regnskabsmæssige forhold er i orden. På den 

måde kan revisor kvalitetsstemple og herigennem tilføre tillid til årsregnskaber, som også små- og 

mellemstore virksomheder i fremtiden skal fremlægge.
75

 

 

Allerede tilbage i 2009 kom FSR med et forslag til, hvordan revisionen for SMV kunne udarbejdes 

til en erklæring med sikkerhed som slutresultat.
76

 FSR udtrykte behovet for en ny 

erklæringsstandart med; ”Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark – men der skal være 

en fornuftig balance mellem hensynet til forenkling og hensynet til kontrol og gennemsigtighed.”
77

. 

FSR henviste, på baggrund af den økonomiske krise og den usikkerhed der var på markedet, til at 

SMVer i høj grand havde brug for et regnskab, som investorer og kreditorer kunne have tillid til. I 

lyset af de trænge tider skulle denne sikkerhed ikke betyde en administrativ byrde, der var 
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økonomisk urealistisk for virksomhederne. FSR påpegede i deres forslag, at regnskabsbrugerne 

stadig skulle kunne stole på indholdet i regnskabet, som den nye erklæringsstandard skulle bidrage 

med. En udvidet gennemgang skulle give sikkerhed for regnskabets korrekthed, og revisor skulle 

stadig være underlagt samme regler i forhold til kvalitetskontrol og uafhængighed, som der stilles til 

revision.  I pjecen En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore 

virksomheder fremlægges det, at formålet med Udvidet Gennemgang skal være at give SMV, som 

har fravalgt revision, mulighed for at fremlægge et regnskab som revisor har givet en positiv 

erklæring på.
78

  

De hovedpunkter, som FSR påpegede i deres udspil fra 2009 omkring en udvidet gennemgang, er i 

det store hele overensstemmende med dem der er gengivet i både Høringsnotat
79

 og Forslag til Lov 

om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven
80

.  

 

3.3.2. Revisionsmetoder 

Afsnit 3.3.2. giver en kort beskrivelse af revisionsmetoderne revision og review. Denne viden skal 

danne baggrund for fortolkningsafsnittet, der fremlægger forskellen mellem revision, Udvidet 

Gennemgang og review. Afsnittene fremlægger, hvad revision og review indebærer for revisor, og 

hvilken erklæring man opnår ved de to revisionsmetoder. 

 

3.3.2.1. Revision 

Målet med revision kan defineres på denne måde: 

 

”Målet med en revision er at sætte revisor i stand til at afgive en konklusion om, 

hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en 

relevant begrebsramme.”
81

 

 

På baggrund af revisors arbejde under revisionen skal vedkommende være i stand til at 

give en erklæring, der giver høj grad af sikkerhed for, at regnskaber ikke indeholder 
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væsentlig fejlinformation. Denne erklæring kommer i et revideret regnskab til udtryk 

gennem den påtegning, revisor giver på regnskabet. Afgiver revisor en erklæring med 

sikkerhed skal denne erklæring overholde de regler, der fremgår af RL.
82

  

Af ISA 330, pkt. 3 fremgår det, at revisors mål er at opnå tilstrækkelig og egnet 

revisionsbevis, som kan afdække risikoen for, at årsregnskabet indeholder væsentlig 

fejlinformation. Revisionsbevis er den information som revisor ligger til grund for den 

endelig konklusion vedkommende giver på den samlede årsrapport.
83

  

 

Revisors arbejde, for at kunne give en erklæring med sikkerhed, er fastlagt i en række 

internationale standarter: ISQC, ISA, ISRE, ISAE og ISRS.  

ISA-standarderne indeholder nogle generelle principper for, hvilket arbejde og ansvar 

revisor har. ISA 200 fastlægger, hvordan revisor skal overholde ISA’erne ved revision, 

hvis det område som den enkelte ISA omhandler, foreligger i det pågældende 

årsregnskab.
84

  

 

Udover, at revisor ved en revision skal overholde de internationale standarder og reglerne i ÅRL, 

skal revisor ligeledes opfylde de regler, som fremgår af RL og de etiske regler.  

Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants er udarbejdet af IFAC og som FSR 

har gennemført for deres medlemmer. De etiske regler udsprang af ottende selskabsdirektiv, som 

henførte til, at nationale myndigheder skulle sikre, at revisorer var underlagt principper, der går på 

faglig etik, og at deres erhverv udøves fortroligt.
85

  Regler fremgår i dag af direktiv 2006/43/EF af 

17. maj 2006. 

De etiske regler indeholder nogle grundlæggende principper, som revisor skal overholde. Disse 

principper henføre til, at revisor skal varetage offentlighedens interesse og ikke udelukkende 

kundernes behov. De grundlæggende principper er integritet, objektivitet, professionel kompetence 

og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
86

 Ved overholdelse af disse principper skal 

revisor være i stand til at påtage sig titlen som offentlighedens tillidsrepræsentant.
87
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 3.3.2.2. Review 

ISRE 2400 – Opgaver om review af historiske regnskaber giver vejledning til, hvorledes revisorer 

kan udarbejde review af deres klienters regnskaber.
88

  

Af ISRE 2400 fremgår det, hvad målet er med review af regnskaber: 

 

”(a) opnå begrænset sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, ved primært brug af forespørgsler og analytiske handlinger, der 

gør revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor er blevet 

opmærksom på forhold, der har givet revisor grund til at mene, at regnskabet ikke 

i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme, og 

(b) afgive erklæring på regnskabet som helhed og kommunikere i 

overensstemmelse med kravene i denne ISRE.”
89

 

 

Det fastlægges i standarden, at revisor ved udførelse af et review skal kunne udtrykke 

begrænset sikkerhed i reviewerklæringen
90

 i modsætning til revision, hvor revisor skal 

afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed.
91

 Erklæringen skal frembringes primært 

ved forespørgsler og analyser.
92

 Revisor skal udføre yderligere handlinger, hvis der på 

baggrund af forespørgsler og analyse er grund til at mene, at oplysningerne er væsentlig 

fejlbehæftede.
93

 

Revisor og klienten skal aftale, hvilket arbejde revisoren skal udføre, således at revisor kan 

give en erklæring med begrænset sikkerhed. Dette kan gøres i et aftalebrev, hvor det 

fremgår, hvad opgaven skal omfatte og hvad formålet med reviewet skal være. Et 

aftalebrev kan ligeledes fastlægge revisors ansvar, og hvad det er for en erklæring det skal 

ende ud i. Et aftalebrev kan være en afgørende faktor i det tilfælde, hvor der opstår 

misforståelser af opgaven.
94
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Af standarten fremgår det, at revisor i sit arbejde skal planlægge arbejdet så det udføres 

effektiv.
95

 Denne effektivitet skal munde ud i, at revisor får kendskab til virksomheden. 

Revisor skal via dette kendskab foretage overvejelser i forhold til organisation, 

regnskabssystemer, særlige driftsforhold og karakteren af aktiver, passiver, indtægter og 

omkostninger.
96

 

Revisor skal kunne dokumentere forhold, der er af afgørende betydning for den erklæring 

han udfærdiger og dokumentation for, at reviewet er udarbejdet i overensstemmelse med 

standarten.
97

   

Det fremgår af punkt A73 i ISRE 2400, at revisor skal gøre sig samme overvejelser af væsentlighed 

som hvis revisor skulle have givet en revisionskonklusion på selvsamme regnskab. Der henvises til, 

at revisor på samme både som ved revision skal forholde sig til, hvor væsentlig en given oplysning 

er i forhold til den reviewerklæring, der skal gives. 

Det er revisors vurdering, som skal ligge til grund for hvilke handlinger, der er væsentlige for det 

enkelte årsregnskab. Det er ud fra denne vurdering revisor skal udføre de handlinger, som er 

nødvendige for, at revisor kan give en erklæring med begrænset sikkerhed.
98
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4. Fortolkning  

I nedenstående afsnit behandles interessentskabet, registreringspligtige interessentskaber og udvidet 

gennemgang. En retsvidenskabelig analyse af afhandlingens tre områder skal lede frem til gældende 

ret. Dette vil ske gennem en fortolkning af retskilderne. 

 

I dansk lovgivning findes der sparsomt selskabsretligt materiale, der regulerer interessentskaber, 

hvilket betyder, at reguleringen kommer til udtryk gennem en række deklaratoriske regler. I de 

nedenstående afsnit, omhandlende interessentskabet, vil definitionen af denne retsform forsøges 

fastlagt, og der vil endvidere ske en fortolkning af de deklaratoriske regler, som er gældende for 

interessentskaber.   

Registreringspligtige interessentskaber vil blive fortolket ud fra den særskilte regulering, som er 

gældende for denne selskabskonstruktion. Fortolkningen vil ske ud fra den historiske udvikling i 

reguleringen.  

Afsnittet om Udvidet Gennemgang tager udgangspunkt i, hvorledes det som begreb kan defineres. 

Denne definition sammenholdes med de eksisterende revisionsmetoder, med særligt henblik på at 

kunne placere Udvidet Gennemgang i forhold til graden af sikkerhed, der ligger i revisors 

erklæring.  

 

4.1. Interessentskabet 

4.1.1. Definition af interessentskabet   

Det har ikke, før indførelsen af LEV 1994, været lovreguleret, hvem der måtte benytte sig af 

betegnelsen Interessentskab eller I/S.
99

 Dette har betydet, at det, inden vedtagelsen af LEV, har 

været muligt for samvirker, som selskabsretsligt har kunnet kvalificeres som et interessentskab, at 

benytte betegnelsen Interessentskab eller I/S i firmanavnet, eller den modsatte situation, hvor 

samvirket har brugt betegnelsen, men ikke selskabsretligt har kunnet kvalificeres som et 

interessentskab.
100

 På baggrund heraf er det med hjemmel i LEV § 6, stk. 4 en nødvendighed, at det 

ligger fast, hvad der nøjagtigt forstås ved et interessentskab, og hvorledes det skal defineres. 
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På baggrund heraf vil nedenstående afsnit indeholde en fortolkning af, hvorledes interessentskabet 

defineres i dag, såvel i lovreguleringen som i faglitteraturen. 

 

4.1.1.1. Den historiske definition 

Definitionen af et interessentskab har fyldt meget i faglitteraturen. Allerede ved indførelsen af FL 

1862, hvor det ansvarlige selskab blev anvendt som betegnelse for det nuværende interessentskab, 

og frem til i dag, har de afgørende punkter været, hvordan interessenterne skal hæfte, og selskabets 

formål.
101

 

 

FL 1862 indeholdt en definition af det ansvarlige interessentskab, hvor det på daværende tidspunkt 

var hæftelsesformen, der var det fremtrædende ved interessentskabet. Det var ”… Én for Alle og 

Alle for Én”
102

. Definitionen bar præg af, at man med definitionen af det ansvarlige interessentskab 

ville tillægge civilretlige regler til registreringen, der skulle finde sted i handelsregisteret. Som det 

fremgik af definitionen, havde deltagere i det ansvarlige selskab en forpligtelse i forhold til 

selskabet hvad angår hæftelse, og denne forpligtelse er også gældende over for tredjemand som 

følge af registreringen.
103

 Definitionen af et ansvarligt selskab blev ikke videreført i FL 1889. 

 

4.1.1.2. Definition i Lov om erhvervsdrivende virksomheder  

Med indførelsen af LEV 1994 blev definitionen af interessentskabet genindført i dansk lovgivning. 

Definitionen, der blev indført med loven, som trådte i kraft 1. januar 1995, er den samme som i dag, 

der står ordret i LEV § 2, stk. 1. I den nugældende LEV defineres interessentskabet som følgende: 

 

”… en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden 

begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser.”
104

 

 

For at definitionen i LEV finder anvendelse på selskabsformen interessentskab, skal selskabet, 

foruden at være en virksomhed efter LEV § 1, stk. 2, også udøve erhvervsdrift efter LEV § 1, stk. 3. 

Ligeledes fremgår det af LEV § 1, stk. 1, at formålet med virksomheden og erhvervsdriften skal 
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være at fremme deltagernes økonomiske interesser. Dette er grundlæggende kriterier, der skal 

opfyldes, før interessentskabet kan anses som værende omfattet af LEV. Det er vigtig at holde sig 

for øje med definitionen i LEV, at denne definition kun er en præsentation af, hvem der er omfattet 

af loven. Faglitteraturen anvender dog også disse kriterier som grundlæggende krav til, at samvirket 

kan være et interessentskab.
105

   

 

Både Hørlyck og Hansen & Krenchel påpeger, at denne definition fremstår de facto gældende i 

dansk ret. De argumenter med, at det fremgår af LEV § 6, stk. 4, og i særdeleshed paragraffens 2. 

pkt., at det kun er et samvirke, der falder ind under denne definition, som må anvende betegnelsen 

Interessentskab eller forkortelsen I/S.
106

 

 

4.1.1.3. Definitionen i dansk faglitteratur  

Diskussionen i dansk litteratur går især på, om definitionen i LEV også er den definition, som 

anvendes i teori og retspraksis. Nedenstående behandler, hvorledes faglitteraturen har defineret 

interessentskabet.  

 

Torp og Sindballe definerede interessentskaber, eller på daværende tidspunkt: det ansvarlige 

selskab, som værende en aftale om en fælles virksomhed, bestående af to eller flere deltagere, som 

hæfter direkte og solidarisk med hele deres formue.
107

 Denne definition er, i sin overordnede 

betydning, også gældende i dag, dog er definitionen i moderne dansk litteratur i højere grad præget 

af en fastlæggelse af hæftelsesformen, end den var ved Torp og Sindballe. Definitioner i dansk 

litteratur i dag er præget af definitionen i LEV fra 1994, som vil fremgå af nedenstående.  

 

Hørlyck definerer interessentskabet som værende ”… et erhvervsmæssigt samvirke mellem flere – 

personer eller selskaber – hvor deltagerne hæfter ubegrænset og solidarisk for de forpligtelser, der 

udspringer af samvirket”
108

. Hørlyck fremhæver, at afgørende for interessenternes hæftelse er, at de 

hæfter med alt, hvad de ejer og kommer til at eje, indtil forpligtigelsen er indfriet, altså 
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personligt
109

. Derudover skal hæftelsen være ubegrænset, hvormed Hørlyck mener, at 

interessenterne hæfter for samtlige af selskabets forpligtelser. Sidste krav er, at alle interessenter 

hæfter for den samme gæld, og dermed bliver hæftelsen også solidarisk.
110

 

 

Hansen og Krenchels definition af interessentskabet indeholder flere elementer, som også går igen i 

LEV og Hørlycks definitioner. De fremhæver, at der skal foreligge en aftale om fælles 

erhvervsvirksomhed, der er indgået mellem to eller flere, og derudover skal hæftelsesformen være 

personlig og solidarisk.
111

 Hansen og Krenchel udtrykker det så sigende, at definitionen i LEV 

kommer til at fremstå som den generelle norm for, hvorledes interessentskaber defineres i dansk ret, 

da det kun er ved opfyldelse af kravene i LEV § 2, stk. 1, at et samvirke må betegne sig som et 

interessentskab over for omverdenen. De mener, at definitionen i LEV kun skal tillægges praktisk 

betydning, hvormed der henvises til LEV § 6, stk. 4, hvor det fremgår, hvem der må bruge navnet 

interessentskab.
112

   

 

Hvor LEV-definitionen ikke synes at stemme overens med de deklaratoriske regler, der er gældende 

for interessentskaber, er deri, at hæftelsen også skal være ubegrænset. Herved udelukkes 

muligheden for, at interessentskabet kan indgå aftaler med en kreditor om, at denne ikke kan gøre 

forpligtelser ubegrænset gældende over for en enkelt eller flere interessenter.  

Det fremgår af Karnov Online note 8 til LEV § 2, stk. 1, at denne definition er svarende til den 

definition, der anvendes i teori og praksis. Ved et nærmere kig på faglitteraturen inden for 

interessentskaber må det dog sluttes, at der ikke er ubetinget enighed om denne definition.  

Hansen og Krenchel har i deres definition ikke medtaget et krav om, at hæftelsen skal være 

ubegrænset. Hansen og Krenchel henviser til, at den ubegrænsede hæftelse er indført i definitionen i 

LEV for at adskille interessentskabet fra kommanditselskabet. Hansen og Krenchel fremhæver, at 

der ikke kan findes retskilder eller retspraksis, der underbygger påstanden om, at et interessentskab, 

hvor der er indgået aftale med tredjemand om begrænset hæftelse, ikke anses som værende et 

interessentskab efter definitionen i LEV § 2, stk. 1. Hansen og Krenchel giver hermed ikke Karnov 

ret i, at kravet i LEV til ubegrænset hæftelse for interessentskaber bygger på teori og retspraksis.   
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Både Hørlyck og Hansen & Krenchel mener, at til trods for, at et interessentskab, der har indgået 

aftale med en kreditor om, at én eller flere interessenter hæfter begrænset for den pågældende 

forpligtigelse, kan det kvalificeres som et interessentskab, der skal følge de deklaratoriske regler, 

der gælder for interessentskabet.
113

  

Hørlyck fremhæver, at der, efter hans opfattelse, ligger i begrebet personlig hæftelse, at der 

underforstået henvises til, at der hæftes ubegrænset.
114

 

Hansen og Krenchel underbygger deres påstand med, at tysk ret bruger ubegrænset og begrænset 

hæftelse til at adskille de to selskabsformer interessentskabet og kommanditselskabet. Ligeledes er 

det i EØFG-Forordningen udtrykkeligt anført, at et EØFG, til trods for medlemmernes ubegrænsede 

og solidariske hæftelse, kan indgå særlig aftale med tredjemand omkring begrænset hæftelse, uden 

at det har betydning for selskabsformen.
115

 

 

4.1.2. Principal eller subsidiær hæftelse 

Hvorvidt hæftelsen i et interessentskab er principal eller modificeret subsidiær, er der ikke enighed 

om i den nyere danske litteratur.  

Afgørende i denne diskussion er, om fælleskreditorer har ret til at søge sig fyldestgjort ved 

interessentskabet, inden man henvender sig til interessenter (subsidiær), eller om kreditorer kan gå 

direkte til interessenterne (principal).
116

 

 

Munck udtrykker, at hæftelse for interessenter, foruden at være personlig og solidarisk, også er 

principal.
117

  

Hørlyck mener derimod, at hæftelsen må være subsidiær. Hørlyck finder, at hæftelsesordningen i et 

interessentskab betyder, at en fælleskreditor, der ikke kan blive fyldestgjort ved henvendelse til 

interessentskabet, kan gå til interessenterne, så vidt bare én af dem er solvent.
118

  

Hansen og Krenchel henviser til, at spørgsmålet i dansk ret er, om hæftelsesordningen i et 

interessentskab medfører principal eller subsidiær hæftelse. Spørgsmålet er blevet behandlet i 

afgørelsen UfR 1998.183ØLK, hvor sagen omhandlede et interessentskabs tilbagebetaling af et 
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optaget banklån. Østre Landsret stadfæstede dommen, som var afsagt ved Fogedretten. Fogedretten 

hævdede i deres bemærkninger til sagen, at de ikke anså hæftelsen for at være subsidiær, som 

anklagede mente, men at hæftelsen måtte være modificeret principal eller modificeret subsidiær. 

Dommen udtrykte, at interessenten først hæfter, når kravet har været fremsagt mod 

interessentskabet og denne ikke inden for rimelig tid har indfriet kravet. Samme resultat nåede man 

frem til i UfR 2009.256ØLK.   

 

4.1.3. Sammenfatning   

På baggrund af ovenstående må det antages, at det, til trods for LEV-definitionens krav til 

ubegrænset hæftelse i interessentskabet, ikke anses som et krav i teori og praksis. Her kan et 

selskab, hvor der er indgået særskilt aftale med tredjemand, anerkendes som et interessentskab.  

Med udgangspunkt i den gældende aftalefrihed i dansk ret har deltagerne i et interessentskab 

mulighed for at indgå aftale med enkelte kreditorer om, at deltagerne hæfter begrænset for en 

forpligtigelse. Derfor må definitionen af interessentskab være, at hæftelsen skal være personlig og 

solidarisk. En særaftale med kreditor omkring begrænset hæftelse betyder, at det pågældende 

samvirke ikke kan defineres som et interessentskab efter LEV, men et sådant samvirke vil alligevel 

skulle følge de deklaratoriske regler, der er gældende for interessentskaber i dansk ret. Ud fra 

faglitteraturens henvisning til den danske aftalefrihed i selskabsretten må det antages, at 

definitionen i LEV ikke skal anses som værende gældende ret i Danmark i forhold til definitionen af 

interessentskabet.   

De to domme fra 1998
119

 og 2009
120

 kom begge frem til, at kreditorerne først har et gældende krav 

mod interessenterne, når kravet forinden har været rettet mod interessentskabet. Argumentet for, at 

hæftelsen er modificeret subsidiær, må ligge i, at interessentskabet fremstår som et selvstændigt 

retssubjekt
121

, og derved har kreditor et krav mod selskabet og ikke mod interessenterne. På grund 

af den personlige og solidariske hæftelse, som interessenterne forpligtiger sig til ved indtrædelse 

som interessenter i selskabet, hæfter de for de forpligtigelser, selskabet har påtaget sig, og derfor 

kan kreditor rette kravet mod interessenten, når det efter rimelig tid er klart, at interessentskabet 

ikke kan indfri kravet.  
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4.1.4. Retsgrundlaget for interessentskaber 

Dette afsnit indeholder en fortolkning af det retsgrundlag, der ligger til grund for selskabsformen 

Interessentskabet. 

Danmark er det eneste land i Europa, hvor personselskabers retsgrundlag ikke er fastlagt ved lov.
122

 

Argumentet for dette har været aftalefriheden, der gælder i Danmark. Grundet denne har danske 

selskaber, som hovedregel, frihed til selv at vælge den selskabsform, erhvervsvirksomheden skal 

drives under.
123

 Grundet den manglende lovregulering, er retsgrundlaget for personselskaber den 

bindende aftale, der foreligger mellem selskabsdeltagerne om, at der skal drives en fælles 

erhvervsvirksomhed. Derfor bliver vedtægterne afgørende i forhold til fortolkningen af de 

deklaratoriske regler, der ligger til grund for det enkelte selskab.
124

  

 

Fortolkningen af vedtægter bygger på både en subjektiv og en objektiv fortolkning. Dommen SHT 

1922.307 henviser til, at interessenternes vilje, ved den subjektive fortolkning, tillægges større 

betydning end det, der ordret står skrevet i vedtægterne. Tendensen har været, at selskabets 

vedtægter fortolkes objektivt, hvis de henvender sig til omverdenen, mens fortolkningen har en 

mere subjektiv karakter, hvis vedtægterne er til for at regulere det indbyrdes forhold mellem 

selskabsdeltagerne.
125

  

Der gælder kun ganske få præceptive regler for interessentskaber. De lovregulerede regler, der 

findes for interessentskaber, vedrører ofte forhold, der gælder tredjemand, som for eksempel 

hæftelsesformen i LEV § 2, stk. 1. Den manglende lovregulering har betydet, at retspraksis har haft 

afgørende indflydelse på de udfyldende regler, der findes for personselskaber, og derfor har den 

også stor betydning ved fastlæggelse af gældende ret for interessentskaber.
126

 

 

4.1.5. Kvalifikation af et interessentskab 

At et samvirke kan kvalificeres som et interessentskab, fordrer opfyldelse af flere grundlæggende 

krav. Disse krav til selskabsformen Interessentskab kommer til udtryk gennem deklaratoriske 
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regler. De grundlæggende krav, der ligger til grund for kvalifikationen af interessentskabet, samt 

hvorledes aftalen mellem parterne i samvirket skal fortolkes, behandles i nedenstående afsnit. 

 

Munck henviser til, at disse kriterier skal være opfyldt, førend et samvirke kan kvalificeres som et 

interessentskab:
127

 

 Der skal foreligge en aftale mellem deltagerne. 

 Der skal udøves erhvervsmæssig virksomhed. 

 Hæftelsesformen: personlig, solidarisk og principalt. 

 Formålet med samvirket skal være at fremme deltagernes økonomiske interesser.  

 

Der er i den faglige litteratur enighed om to af Muncks kriterier, nemlig at der skal foreligge en 

aftale mellem deltagerne, og at aftalen skal gå på, at der stiftes en fælles virksomhed ved 

erhvervsmæssigdrift.
128

 LEV henviser i § 1, stk. 1 til, at formålet skal være at fremme deltagernes 

økonomiske interesser, dette er dog ikke noget, Hansen og Krenchel har medtaget i deres definition 

af interessentskabet.
129

 Det modstridende punkt i Muncks og Hansen & Krenchels definitioner er 

omkring den principale hæftelse, jf. afsnit 4.1.2..  

 

I LEV § 1 fastlægges det, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at interessentskaber kan 

være omfattet af denne lov. Der henvises til, at der skal være tale om en virksomhed, der har til 

formål at fremme interessenternes økonomiske interesser, og som gør dette gennem erhvervsdrift, 

jf. LEV § 1. Det ufravigelige krav om, at et samvirke kun kan kvalificeres som et interessentskab, 

hvis der drives fælles erhvervsvirksomhed, blev fastlagt ved retspraksis i højesteretsdommen om 

Cph Vision, jf. UfR 2002.765H. Sagen omhandlede, hvorledes det indgåede fællesskab om 

afholdelse af mode- og smykkemesser skulle kvalificeres som en fælles erhvervsvirksomhed. 

Højesteret fastlagde, at parterne havde samarbejdet om at skabe en erhvervsvirksomhed, som de 

havde drevet i fællesskab. Derfor tiltrådte Højesteret, at den fælles erhvervsvirksomhed var 

etableret som et interessentskab.
130
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Fælles opfattelse i dansk ret er, at aftalen om fælles erhvervsvirksomhed skal indgås mellem mindst 

to interessenter. Dette kan direkte udledes deraf, at der skal foreligge en aftale mellem deltagerne. 

Dette udtrykkes også derigennem, at hæftelsen skal være solidarisk.
131

  

 

Deltagerne i et interessentskab skal bestå af mindst to forskellige selvstændige retssubjekter. Kravet 

til, at deltagerne skal være selvstændige retssubjekter ligger i hæftelsesformen.
132

  

Der stilles ikke krav til, at der, ved stiftelse af et interessentskab, skal indskydes aktiver.
133

 Derfor et 

det som sådan ikke nødvendigt, at interessenten ejer aktiver, som kan indskydes i selskabet. En 

mulighed for indskud kan være arbejdspligten.
134

 Derfor må det antages, at der ikke stilles krav til, 

hvor meget en interessent skal eje, da et indskud udelukkende kan bestå af fremmedkapital. Det må 

antages, at interessenterne har en interesse i, at alle interessenter besidder en hvis formue, da der i 

interessentskabet hæftes solidarisk.
135

  

 

Der er ikke krav om, at interessenterne i selskabet er uafhængige af hinanden. Det betyder, at den 

ene kan være en fysisk person og den anden en juridisk person, hvor den fysiske person ejer alle 

kapitalandele i den juridiske person, som f.eks. kunne være et aktie- eller anpartsselskab.
136

 

 

Der er udbredt enighed i litteraturen om, at et krav til, at samvirket kan kvalificeres som et 

interessentskab, skal være, at den fælles erhvervsvirksomhed har et vist omfang og er af en vis 

varighed. Hermed menes, at der fra selskabets start skal have været en fælles forventning om, at 

selskabet vil fortsætte driften i en længere periode, og at selskabet ikke kun er oprettet for et enkelt 

projekts skyld. I et sådant tilfælde vil samvirket i stedet skulle kvalificeres som et joint venture
137

.  

I højesteretsdommen UfR 1916.601H henvises der til, at et interessentskab, som opererer under et 

selvstændigt navn, i højere grad vil kunne kvalificeres som et interessentskab.
138

 Som 

højesteretsdommen afgjorde, kan det tillægges værdi i den retlige kvalifikation, at såfremt der 
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består en virksomhed, som drives under et selvstændigt navn, må der foreligge en aftale mellem 

parterne om, at der skal drives erhvervsmæssig virksomhed, hvilket er et uigenkaldelige krav for et 

interessentskab, der blev fastlagt med Cph Vision-dommen
139

.  

Hvis selskabsdeltagerne deler overskud og samtidig deler risikoen ved et eventuelt tab, vil dette 

også tale for, at samvirket skal kvalificeres som et interessentskab. En fælles formuemasse taler for, 

at samvirket fremstår som et interessentskab til trods for, at der – i modsætning til kapitalselskaber 

– ikke stilles kapitalkrav til personselskaber.
140

  

 

Grundet den danske aftalefrihed har deltagerne i en virksomhed frihed til at vælge, hvilken 

selskabsform, erhvervsdriften skal foregå under. Interessentskabsformen fungerer i Danmark som 

den selskabsretlige grundform. Med dette menes, at hvis en erhvervsvirksomhed, der drives af flere 

personer, ikke kan kvalificeres som én af de øvrige selskabsformer, vil virksomheden i dansk ret 

betragtes som et interessentskab.
141

 Det midlertidige interessentskab kan underbygge denne tanke i 

dansk selskabsret. I tiden imellem stiftelsen og registreringen af et aktie- eller anpartsselskab, jf. SL 

§ 41, stk. 3, opstår der et midlertidigt interessentskab, hvis det indskydende selskab påbegynder 

eller fortsætter sin virksomhed inden registreringen har fundet sted.
142

 Dommen UfR 1986.725Ø 

fastlægger, at interessentskaber er den danske selskabsretlige grundform. Dommen fastlagde, at den 

virksomhed, som blev drevet mellem tidspunktet for underskrift af stiftelsesdokumentet og til 

aktieselskabet blev registeret, skulle kvalificeres som et interessentskab.  

 

For registreringspligtige interessentskaber vil den retlige kvalifikation blive prøvet i forbindelse 

med registreringen ved Erhvervsstyrelsen.
143

 Erhvervsstyrelsen vil foretage en retlig prøvelse af det 

pågældende samvirke. Prøvelsen vil afgøre, om samvirket opfylder lovgivningen og de betingelser, 

der er opstillet for det registreringspligtige interessentskab, som i dette tilfælde vil bygge på 

bestemmelserne i LEV. Med ophør af FL 1889 har interessentskaber ikke længere mulighed for 

registrering, og dermed vil selskabsformen ikke blive efterprøvet. Derfor er hele diskussionen om, 

hvorledes et interessentskab kvalificeres, relevant, da det er nødvendigt at fastlægge, hvilke krav der 

stilles til et samvirke, for at det fremstår som et interessentskab. Fastlæggelse af regler for, 
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hvorledes et interessentskab kvalificeres, er vigtig, når denne selskabsform kan stiftes ved skriftlig, 

mundtlig og stiltiende aftale mellem parterne.
144

  

 

4.1.5.1. Kvalifikationen efter en objektiv og subjektiv fortolkning  

Den objektive fortolkning betyder, at der lægges vægt på, hvordan det enkelte samvirke fremtræder 

over for omverdenen, og ikke, i overvejende grad, hvad samvirket selv har aftalt af selskabsform. 

Den retlige kvalifikation bestemmes objektivt, af hensyn til tredjemand.
145

 Den objektive 

fortolkning har betydning i forhold til, hvorvidt en tredjemand vil indgå aftale med samvirket, da 

objektiviteten henviser til, at tredjemand kan være i god tro i forhold til den måde, hvorpå samvirket 

fremtræder, jf. UfR 1936.328H. Som eksempel kan der henvises til tredjemand, der har indgået 

aftale med et samvirke, som over for tredjemanden har fremlagt, at der hæftes personligt og 

solidarisk. Viser det sig senere, at samvirket ikke kan opfylde forpligtelsen, kan tredjemand søge sig 

fyldestgjort ved selskabsdeltagerne, til trods for, at denne hæftelsesform ikke fremgår af selskabets 

vedtægter. Deltagerne vil hæfte personligt ud fra den aftaleretlige grundsætning om 

forventningsforårsaget hæftelse. Har flere deltagere givet udtryk for, at de hæfter solidarisk for den 

påtagede gæld, vil tredjemand kunne holde deltagerne ansvarlig ud fra de almindelige 

obligationsretlige grundsætninger, jf. GBL § 2.
146

  

 

I den faglige litteratur henvises der til, at den subjektive fortolkning af samvirket skal tillægges en 

vis betydning i forhold til den retlige kvalifikation. Der er enighed om, at den retlige kvalifikation 

skal bestemmes ud fra, hvordan samvirket er organiseret.
147

 Dette synspunkt kommer til udtryk i 

højesteretsdommen om Lindenborg Kro
148

, hvor Højesteret lagde vægt på, hvorledes samvirket var 

organiseret, og ikke den retsform, som deltagerne selv henviste til. I både landsretsdommen og 

højesteretsdommen henvises der til, at hvis kvalifikationen får skatteretlig betydning, skal 

kvalifikationen ske ud fra en objektiv fortolkning.
149

 Har kvalifikationen betydning for deltagernes 

indbyrdes forhold, tillægges den subjektive fortolkning betydning, hvilket kom til udtryk i 

dommene UfR 1915.422H og UfR 1916.1081H.  
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Hørlyck mener også, at den retlige kvalifikation af et samvirke skal tage udgangspunkt i den aftale, 

der foreligger, men at det er ”aftales virkelige indhold og ikke dens fremtræden”
150

, der skal 

tillægges betydning ved kvalifikationen. 

Det må tilføjes, at den objektive fortolkning har indvirkning på den selskabsretlige aftalefrihed, der 

er den herskende opfattelse i dansk selskabsret. Aftalefriheden kan blive begrænset ved den 

objektive fortolkning. Et samvirke vil, ved en prøvelse af kvalifikationen, blive henvist til én af de 

almindeligt kendte selskabsformer. Højesteretsdommen UfR 2002.844H udtrykker denne 

problemstilling, da den selskabsform, parterne selv havde lagt til grund for samvirket, ved 

Højesteret blev kvalificeret til at være et kommanditselskab.  

 

4.1.5.2. Sammenfatning 

Som grundlæggende kriterier for, at kvalifikationen kan henvise til et interessentskab, er, at der skal 

være indgået en aftale mellem parterne om en fælles erhvervsvirksomhed. Denne aftale kan dog 

indgås skriftligt, mundtligt eller stiltiende. Der en ikke krav om, at aftalen skal nedfældes skriftligt, 

hvilket henviser til, at kvalifikationen af samvirket i nogle tilfælde må tillægges en objektiv eller 

subjektiv fortolkning ud fra den aftale, som er indgået mellem parterne. Ud fra de domme, som er 

afsagt i forhold til kvalifikationen af interessentskabet, er der lagt vægt på, at det er den måde, 

samvirket fremstår på, der er afgørende for den retlige kvalifikation, altså en objektiv fortolkning. 

Dette er i domspraksis kommet til udtryk ved domme, som har vedrørt forholdet til tredjemand. 

  

4.1.6. Definition af et selvstændigt retssubjekt og et selvstændigt skattesubjekt 

Afgørende i forhold til kriterierne, der er med til at definere et interessentskab, er, hvorledes 

selskabet består som et selvstændigt retssubjekt og et selvstændigt skattesubjekt. Derfor indeholder 

dette afsnit en fortolkning af, hvordan interessentskaber placerer sig i denne diskussion.  

 

Sindballe udtrykte, at med udgangspunkt i formuemassen og kreditorernes forrang i forhold til 

denne, må interessentskabet anses som et selvstændigt retssubjekt.
151

  

Yderligere kan man argumentere for den selvstændige retssubjektivitet derved, at det er selskabet, 

der bærer rettigheder og forpligtelser, og ikke interessenterne. Dette må anses som værende 
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gældende ret, der tidligt blev fastslået ved retspraksis, jf. dommene UfR 1921.959H og UfR 

1936.1007H, hvor det blevet slået fast, at det er interessentskabet, som anses for at være ejer af 

formuemassen. Den selvstændige retssubjektivitet i dansk ret for interessentskaber bliver også 

underbygget af, at både tysk, svensk og norsk ret har samme opfattelse af, at et interessentskab er et 

selvstændigt retssubjekt, der påtager sig rettigheder og forpligtelser.
152

 

 

Munch henviser til, at interessentskabet består som et selvstændigt retssubjekt, da det er selskabet, 

som erhverver rettigheder, og det er selskabet, som påtager sig forpligtelsen over for kreditorer. 

Munck underbygger sin påstand med hjemmel i, at selskabets kreditor har forrang til at få indfriet 

sine tilgodehavender frem for interessenternes egne kreditorer. Det er med henvisning til den 

personlige, solidariske og principale hæftelse, at Munck hævder, at interessentskabet er et 

selvstændigt retssubjekt.
153

 Efter gældende ret må det antages, at hæftelsen er modificeret 

subsidiær
154

. Dette henviser til, at det er interessentskabet, der bærer forpligtelsen og derfor også må 

bestå som et selvstændigt retssubjekt. Grundet den personlige og solidariske hæftelse, skal samtlige 

interessenter være erklæret konkurs, før selskabet også vil være det, og dermed kan selskabet ikke 

anses for at være et selvstændigt konkurssubjekt.
155

   

 

Ud fra SEL § 1 fremgår det, at interessentskabet ikke anses for at være et selvstændigt 

skattesubjekt. Det betyder, at selskabets overskud, underskud og afskrivninger på selskabets aktiver 

skal indregnes i interessenternes egne skattepligtige indkomster. Da selskabet ikke består som et 

selvstændigt skattesubjekt, kan selskabet ikke selv betale skat.
156

 

Det fremgår af dommen UfR 2006.592H, at et interessentskab er et selvstændigt retssubjekt inden 

for skatteretten. Afgørelsen fastlægger, at det overskud eller underskud, der er genereret i selskabet, 

tilhører interessentskabet, da interessentskabet i civilretten er et selvstændigt retssubjekt, men da 

selskabet ikke består som et selvstændigt skattesubjekt, vil beskatningen finde sted hos 

interessenterne.
157
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Det kommer til udtryk i retspraksis, at interessentskabet er en juridisk person, jf. UfR 1995.65VLK. 

Som overfor anført opfattes interessentskabet ikke som et selvstændigt retssubjekt inden for 

konkursretten. Derfor kan man ikke overordnet sige, at interessentskabet er en juridisk person i alle 

retlige henseender. Selskabet vil være at betragte som en juridisk person på de enkelte retsområder, 

som for eksempel civilretten. Hansen og Krenchel påpeger, at der fra lovgivers side henvises til, at 

interessentskabet er at betragte som en juridisk person.
158

 Dette fremgår f.eks. af Straffelovens § 26, 

der anfører, at interessentskabet er en juridisk person.    

 

4.1.7. Interessenter  

Deltagerne i et interessentskab betegnes interessenter. Derudover, som det tidligere er fremgået, 

skal et interessentskab bestå af mindst to interessenter, hvorimellem der ikke kræves 

uafhængighed.
159

 Kravet til interessenterne er, at de hver især skal bestå som et selvstændigt 

retssubjekt.
160

 Det betyder, at både fysiske og juridiske personer kan indtræde som interessenter i 

selskabet. Når en interessent indtræder i selskabet, anses vedkommende for at være ejer af en andel. 

Denne interessentandel kan ejes af flere personer i et sameje. I civilretlig henseende anses en 

interessent for at eje en forholdsmæssigt ideel nettoandel af de aktiver, der udgør selskabets 

egenkapital. Til gengæld ejer interessenten i skatteretlig henseende en ideel bruttoandel. Da 

interessentskabet ikke består som et selvstændigt skattesubjekt,
161

 betragtes interessentskabet ikke 

som ejer i skatteretten, og dermed er interessenterne ejer af en ideel bruttoandel af selskabets 

aktiver.
162

 Her kan der henvises til Cph Vision dommen som fastlage, at nettobrøken, hvor intet 

andet er aftalt, fordeles efter antallet af interessenter.
163

  

At interessenten kun anses for at eje en ideel nettoandel af selskabets egenkapital, har betydning for 

særkreditorer
164

. Den enkelte særkreditor kan ikke gøre udlæg i interessentskabets aktiver, så længe 

selskabet består. Dette henviser til, at interessentskabet er et selvstændigt retssubjekt, som derved 

selv ejer de aktiver, som selskabet består af.
165
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4.1.7.1. Juridiske personer som interessenter  

En juridisk person kan indtræde som interessent, så længe denne udgør et selvstændigt retssubjekt, 

jf. afsnit 4.1.7. Det fremgår af SL § 28, nr. 2, at hvis en juridisk person skal indtræde som 

interessent i et interessentskab, så skal interessentskabets formål ligge inden for det formål, som står 

skrevet i den juridiske persons vedtægter. Det kræves dog ikke, at interessentskabets formål er 

præcist formuleret i det indtrædende selskabs vedtægter.  

Beslutningen om, at en juridisk person skal indtræde som interessent skal tages af det organ, der har 

legitimation til dette, og aftalen skal være indgået af den eller dem, der på vegne af den juridiske 

person må tegne selskabet til sådan en forpligtelse, jf. SL § 135, stk. 2.  

 

LEV § 2, stk. 3, 2. pkt. kan blive aktuel, hvis samtlige interessenter består af de retsformer, som er 

anført i paragraffen. Falder interessentskabet ind under bestemmelsen i LEV § 2, stk. 3, 2. pkt., vil 

det medføre, at interessentskabet skal lade sig anmelde til registrering i Erhvervsstyrelsens it-

system.    

 

4.1.8. Delkonklusion 

Med baggrund i ovenstående behandling af, hvorledes definitionen af et interessentskab er i dansk 

ret, må det, med udgangspunkt i faglitteraturens behandling af emnet, konkluderes, at et 

interessentskab er et selskab, hvor deltagerne hæfter personligt og solidarisk for selskabets gæld. 

Ligeledes må det udledes, at hæftelsen er modificeret subsidiær. Dette kan sammenholdes med en 

antagelse om, at interessentskabet betragtes som et selvstændigt retssubjekt, og derved selv bærer 

de forpligtelser, som selskabet har indgået. På baggrund heraf må det være rimeligt, at kreditorer 

retter deres krav mod interessentskabet, inden kravet rettes mod interessenterne. Grundet den 

personlige hæftelse har interessenten ved indtrædelse i interessentskabet forpligtet sig til at hæfte 

for de forpligtelser, som selskabet indgår, og derved har kreditor ret til at kræve, at interessenterne 

skal indfri forpligtelserne, hvis ikke selskabet kan. Heraf må det udledes, at hæftelsen er modificeret 

subsidiær. Hvorvidt kreditorer kan rette deres krav mod interessenterne bygger på, at kreditorerne 

havde en formodning om, at selskabet var et interessentskab, da forpligtelsen blev indgået.  

 

Grundet den manglende selskabsretlige regulering for interessentskaber er det nødvendigt, at der 

foreligger nogle deklaratoriske regler, som kan underbygge, hvorvidt et selskab er et 
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interessentskab. Af hensyn til tredjemand er fortolkningen af, om selskabet skal betragtes som et 

interessentskab, begrundet objektiv. Dette er med udgangspunkt i, at tredjemand skal kunne stole på 

den måde, som selskaber optræder over for tredjemand og ikke, hvad der eventuelt står skrevet i 

vedtægterne. Hvis selskabet er stiftet stiltiende eller mundtligt, kan tredjemand ikke finde svar i 

vedtægterne, da disse ikke eksisterer. Derfor er det nødvendigt, at selskabets kvalifikation, i forhold 

til tredjemand, sker ud fra en objektiv fortolkning. Det er dog mere rimeligt, at kvalifikationen, i de 

indbyrdes forhold mellem interessenter, sker ud fra en subjektiv fortolkning. Som ovenfor anført, er 

det et grundlæggende krav, at der er indgået en aftale, før selskabet kan betragtes som et 

interessentskab. Med udgangspunkt i denne aftale må man på et subjektivt grundlag lægge vægt på, 

hvad denne aftale indeholder, og ikke, hvad der egentlig var ment. Parterne har jo selv været en del 

af denne aftale.  

 

Kravet til, at interessenterne skal bestå som selvstændige retsubjekter, medfører, at begrænset 

hæftende juridiske personer kan indtræde som interessenter i et interessentskab. At der hæftes 

begrænset for selskabets gæld betyder i forhold til tredjemand, at denne ikke har samme sikkerhed 

for at få indfriet sit krav mod interessentskabet. Registreringspligten i LEV § 2, stk. 3, 2. pkt. er 

med til, at tredjemand kan få kendskab til, hvem interessenterne i selskabet er, og som der indgås 

forpligtelse med. Registreringspligten medfører, at det registreringspligtige interessentskab også 

bliver omfattet af ÅRL og de regler, der er gældende om aflæggelse af årsrapport, jf. afsnit 3.2.2..   
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4.2. Registrering af interessentskaber 

Med udgangspunkt i, hvorledes interessentskabet defineres og kvalificeres, jf. afsnit 4.1.1. og 4.1.5., 

vil dette afsnit bygge videre på denne viden. Fokusset vil være på interessentskaber, der er omfattet 

af registreringspligten i LEV § 2, stk. 3, 2. pkt. 

Afsnittet skal bidrage til at kæde specialets to områder sammen - Udvidet Gennemgang og 

registreringspligtige interessentskaber. 

 

4.2.1. Årsregnskabsloven fra 1981 

På baggrund af fjerde selskabsdirektiv
166

 trådte ÅRL i kraft med virkning fra 1. februar 1982, så 

loven fik virkning for de regnskaber, der vedrørte regnskabsåret, der begyndte 1. februar eller 

senere.
167

   

Fjerde selskabsdirektiv fastlægger rammerne for, hvordan selskaber skal opstille årsregnskabet, og 

hvilket indhold årsregnskaber skal have.
168

 I dansk ret var der i SL fra 1973
169

 indført 13 

paragraffer, der forholdsvis detaljeret beskrev reglerne for, hvordan aktie- og anpartsselskaber 

skulle aflægge og offentliggøre deres reviderede regnskaber.
170

  

Fjerde selskabsdirektiv angiver, at ”årsregnskaber skal give et pålideligt billede af selskabets 

aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat”
171

. Fjerde selskabsdirektiv fastlægger i artikel 

2, nr. 2, at årsregnskaber skal opstilles overskueligt og ligeledes i overensstemmelse med regler i 

dette direktiv. 

Krav til offentliggørelse af årsregnskaber i fjerde selskabsdirektiv, artikel 47 er i overensstemmelse 

med de regler, der fremgår af første selskabsdirektiv,
172

 og som hvert EU-medlemsland har 

implementeret. Kravene til offentliggørelse stammer fra første selskabsdirektiv, hvor det angives, at 

offentliggørelsen er til for tredjemand, og beskyttelsen af denne.
173

 Tredjemand kan, netop i 

kapitalselskaberne, kun rette sit krav mod selskaberne, og derved er det afgørende for disse 

kreditorer, at de kan få et indgående indblik i, hvordan den økonomiske situation i selskaber er.  
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I dansk ret har fjerde selskabsdirektiv medført Årsregnskabsloven af 1981.
174

 ÅRL 1981 var en ny 

lov, der samlede regler for regnskabsaflæggelse for selskaber, der var omfattet af loven, jf. ÅRL 

1981 § 1. 

 

4.2.2. Registreringspligt med baggrund i EU lovgivningen 

Dette afsnit giver en indblik i, hvorledes registreringspligten for visse interessentskaber er opstået, 

og hvordan dette krav er blevet implementeret i dansk lov. Afsnittet bidrager med en fortolkning af, 

hvordan dansk lovgivning har indført EU's selskabsdirektiver i de danske love og bekendtgørelser. 

 

Ændringsdirektivet tilføjer til fjerde selskabsdirektiv, at interessentskaber, hvor alle deltagerne 

består af de retlige selskabsformer aktie-, anparts- og kommanditaktieselskaber,
175

 også skal 

aflægge årsregnskab. Med dette ændringsdirektiv blev det EU-retlig bestemt, at det af hensyn til 

kreditorerne er nødvendigt, at denne selskabsform aflægger årsregnskab.  

I dansk ret blev EU’s ændringsdirektiv 90/605/EØF implementeret i dansk ret ved Lov nr. 1059 af 

23. december 1992
176

, hvor det blev pålagt, at visse interessentskaber
177

 skulle aflægge regnskab 

efter regler i Årsregnskabsloven. Det fremgik af Lovbekendtgørelsen fra 1991 § 62 b, at når et 

interessentskab, som var omfattet af ÅRL § 1 a, indsendte første årsregnskab, skulle selskabet også 

registreres med navn, hjemsted, adresse, retsform og branche i styrelsens edb-system. Det skal her 

nævnes, at registreringspligten og kravet om, at disse interessentskaber skal aflægge årsregnskab 

efter denne lov først var med virkning fra regnskabsåret, der begyndte 1. januar 1995 eller senere.
178

 

 

Med virkning fra regnskabsåret, der startede 1. januar 2002 eller senere kom registreringspligten af 

interessentskaber til at fremgå af LEV 2002
179

 og hermed udgik § 1 a af ÅRL, hvor 

registreringspligten ellers var reguleret.
180

 Indtil 2002, fremgik registreringspligten af ÅRL og ikke i 

                                                 
174

 Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskaber m.v., jf. lov nr. 284 af 10. juni 1981. 
175

 Disse selskaber, som fremgår af første selskabsdirektiv 68/151/EØF, skal allerede aflægge årsregnskaber efter 

reglerne i fjerde selskabsdirektiv og som i dansk ret er fastlagt ved reglerne i ÅRL 1981. 
176

 Denne lov er videreført i Lovbekendtgørelse nr. 661 af. 25. september 1991. 
177

 ”Interessentskaber, hvori alle interessenter er 1) aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber eller 

selskaber med en tilsvarende retsform eller 2) interessentskaber …, i hvilken alle interessenter … er omfattet af nr. 1” 

jf. Lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lov nr. 1059 af 23. december 1992 § 

1, pkt. 3. 
178

 Lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lov nr. 1059 af 23. december 1992 § 

2. 
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 Lovbekendtgørelse om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 9. januar 2002. 
180

 Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskaber m.v., jf. lov nr. 448 af 7. juni 2001. 
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LEV 1994, selvom det med indførelsen af LEV 1994 betød ophævning af FL 1889. Fra vedtagelsen 

af Lov nr. 1059 af 23. december 1992 og frem til ophævelsen af FL 1889 fremgik 

registreringspligten begge steder. Forskellen var dog, at registreringspligten i loven fra 1992 også 

henviste til, at disse interessentskaber havde pligt til at aflægge årsregnskab efter regler i ÅRL.   

Med lov nr. 616 af 14. juni 2011, jf. § 1, nr. 2
181

, blev registreringspligten i LEV ændret til også at 

omfatte ”interessentskaber og kommanditselskaber, i hvilket alle interessenter henholdsvis 

komplementarer er omfattet af nr. 1”
182

. Med denne tilføjelse efterlever dansk ret endelig de regler 

ændringsdirektivet udstak tilbage i 1990. Denne tilføjelse havde dog allerede stået i Lov nr. 1059 af 

23. december 1992, men kravet blev fjernet med indførelsen af LEV 2002.
183

  

 

Søren F. Hansen kommenterede i 2011 på denne lovændring og påpeger manglen i LEV i forhold til 

opfyldelse af EU direktivet.
184

 Med ordlyden før denne tilføjelse i LEV § 2, stk. 3, 2. pkt. kunne 

selskaberne omgå registreringspligten for interessentskaber, hvis man indsatte et mellem-

interessentskab bestående af juridiske personer.
185

  

 

Det har været behandlet i faglitteraturen, hvorvidt et interessentskab kunne være interessent i et 

andet interessentskab. Sindballe henviste i 1936 til, at så man bort fra reglerne i FL var der ingen 

hindring for, at et interessentskab også kunne være en interessent.
186

 I dag anse det som gældende 

ret, at et interessentskab kan indtræde som interessent i et andet interessentskab, dog skal alle 

interessenterne i begge selskaber være enige om dette.
187

 Ligeledes kan der i dag henvises til, at 

interessentskaber anses som et selvstændigt retssubjekt og derfor opfylder det ufravigelige krav om, 

at deltagerne i interessentskabet skal være selvstændige retssubjekt af hensyn til hæftelsen, jf. 

4.1.6.. Det fremgår af interessentskabets mulighed for at være interessent i et andet interessentskab, 

hvordan registreringspligten kunne omgås og med virkning fra 1992 også kravet om, at 

registreringspligtige interessentskaber skal aflægge årsregnskab efter reglerne i ÅRL. 

   

                                                 
181

 Lov om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om finansiel virksomhed, jf. lov nr. 616 af 

14. juni 2011. 
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 Lovbekendtgørelse om visse erhversdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010 § 2, stk. 3, 

2. pkt., litra 2. 
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4.2.3. Aflæggelse af årsrapport 

De følgende afsnit giver en fortolkning af, hvorfor registreringspligtige interessentskaber skal 

aflægge årsregnskab, og hvilke regler de skal følge. Denne viden skal bidrage til specialets andet 

delområde, Udvidet Gennemgang.  

 

Interessentskabets kreditorer har, grundet den personlige og solidariske hæftelse i interessentskaber, 

ikke sammen grad af interesse i at kende den økonomiske stilling i selskabet, da de kan rette deres 

krav mod interessenterne, hvis selskabet ikke kan indfri det pågældende krav. Med udgangspunkt i 

dette har interessentskaber ikke pligt til at udarbejde årsregnskab. Modsætningen her til er f.eks. 

kapitalselskaberne, hvor kreditorerne ikke har mulighed for at rettet deres krav mod deltagerne, da 

disse kun hæfter med deres indskud.  

Interessenter har interesse i at vide, hvordan økonomien er i selskabet, især når de hæfter personligt 

for selskabets gæld. En af de rettigheder, der tilfalder en interessent ved indtrædelse i selskabet er at 

få indblik i virksomheden og dennes økonomi.
188

 Derfor kan interessenten kræve, at der bliver 

udarbejdet et regnskab, som også er fastlagt i retspraksis, jf. UfR 1967.738Ø. 

 

4.2.3.1. Bogføringsloven 1998 

Bogføringsloven
189

 finder anvendelse på: ”…erhvervsdrivende virksomheder etableret her i landet 

af enhver art uanset ejer- eller hæftelsesforhold samt erhvervsaktiviteter, der udøves her i landet af 

virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet.”
190

. 

Med denne definition, falder interessentskaber ind under BFL og skal følge disse regler, jf. BFL § 2, 

stk. 2. BFL opstiller regler for, hvordan virksomheder skal tilrettelægge og udføre deres bogføring 

efter regler om god bogføringsskik.
191

 

Det er ledelsens ansvar, at virksomhedens bogføring overholder de opstillede regler i BFL.
192

 

Ledelsen i interessentskabet er ofte interessenterne selv, medmindre der er indsat et ledelsesorgan. 

Hvis der er indsat et ledelsesorgan i interessentskabet er det dem, som har ansvaret for, at 

bogføringen foretages korrekt efter reglerne i loven. Interessenter har dog som medlemmer af 

                                                 
188

 Hansen, Søren F. & Krenchel, Jens V.: Dansk Selskabsret 3 – Interessentskaber, 2011, s. 564-568. 
189

 Jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006. 
190

 Bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 § 1. 
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 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Bogføringsvejledning, 1999.  
192
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interessentmødet, pligt til at kontrollere, om det centrale ledelsesorgan har fuldt reglerne, så de kan 

ikke uden videre fralægge sig ansvaret vedrørende bogføring.
193

  

I et registreringspligtigt interessentskab må det antages, at hvis der er nedsat et ledelsesorgan, som 

påtager sig den daglige drift, er det dem, som skal sørge for, at bogføringen finder sted efter lovens 

regler, hvilket ikke betyder, at interessenterne kan fralægge sig deres ansvar. 

 

4.2.3.2. Krav til registreringspligtige interessentskaber i Årsregnskabsloven  

Som følge af ÅRL af 11. april 2011 nr. 323 § 3, stk. 1, nr. 2 skal registreringspligtige 

interessentskaber aflægge årsrapport efter regler i denne lov og ligeledes offentliggøre et revideret 

regnskab. Det fremgår endvidere, at registreringspligtige interessentskaber skal aflægge deres 

regnskaber efter klasse B eller C, jf. ÅRL § 7, stk. 1, nr. 2 og nr. 3. 

Registreringspligtige interessentskaber har dog mulighed for at indsende en undtagelseserklæring 

og derved undgå at skulle aflægge årsrapport efter regler i årsregnskabsloven, hvis regler i § 5, stk. 

1, nr. 1-4 er opfyldt, jf. § 146, stk. 1. 

I lighed med BFL er det ligeledes ledelsens ansvar, at årsrapporten bliver udarbejdet efter de 

gældende regler, jf. ÅRL § 8, stk. 1. Af ÅRL, bilag 1, A, nr. 5, 3. pkt. fremgår det, at såfremt der 

ikke er etableret et ledelsesorgan, så er det de personligt ansvarlige ejere, som skal påtage sig 

ansvaret for årsrapportens aflæggelse. Overføres dette til interessentskabet vil det være interessenter 

i fællesskab, der kan tillægges ansvar for, at regler for aflæggelse af årsrapport følges, herunder at 

årsrapporten offentliggøres og underskrives.  

 

4.2.3.3. Reglerne for klasse B 

Det fremgår af afsnit III i ÅRL, hvilke regler der gælder for årsrapporter, der skal aflægges efter 

regnskabsklasse B. En sådan årsrapport skal mindst indeholde: ledelsespåtegning, balance, 

resultatopgørelse og noter herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, opgørelse over 

bevægelserne i egenkapitalen samt en eventuel ledelsesberetning, jf. ÅRL § 22, stk. 1, 1. pkt.. Af 

ÅRL § 77 fremgår det, at ledelsesberetningen kun skal medtages i årsrapporten, hvis der er sket 

væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Ledelsesberetningen skal 

indeholde en redegørelse for disse ændringer. 
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Hvis revisor har udarbejdet en revisorpåtegning eller anden erklæring skal den samtidig indeholdes 

i årsrapporten, jf. ÅRL § 22, stk. 1, 2. pkt. 

Selskaber, der skal aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B, må på balancetidspunktet ikke 

overskride to af nedenstående størrelse i to på hinanden følgende år:
194

  

 

 Nettoomsætning: 72 mio. kr.  

 Balancesum: 36 mio. kr.  

 Antal heltidsansatte i regnskabsåret: 50 ansatte. 

 

4.2.4. Delkonklusion 

Med implementeringen af De Europæiske Selskabsdirektiver er det i dag lovpligtigt, at 

registreringspligtige interessentskaber, som er omfattet af LEV § 2, stk. 3, 2. pkt., skal udarbejde 

årsrapport, medmindre der indsendes en undtagelseserklæring.  

Pligten til aflæggelse af årsrapport efter reglerne i ÅRL er af hensyn til tredjemand. På den måde 

kan kreditorer og andre regnskabsbrugere få indsigt i selskabets økonomi. Denne 

selskabskonstruktion medfører ikke samme sikkerhed for indfrielse af en forpligtelse, da det ikke er 

fysiske personer, som er deltagere i selskabet og som hæfter personligt og solidarisk.  

Hæftelsen er fastlagt i LEV § 2, stk. 1 og er kendetegnet for interessentskabet.
195

 Hæftelsen ændrer 

sig ikke selvom interessenterne består af juridiske personer. Har en kreditor et krav mod 

interessentskabet, vil denne stadig efter at have rettet sit krav mod selskabet kunne søge sit krav 

fyldestgjort ved interessenter. Man kan ikke sige noget om, at der opnås større sikkerhed for 

fyldestgørelse ved, at interessenterne er juridiske personer som hæfter begrænset, da det afhænger 

af den økonomiske situation hos de juridiske personer.  

Kravet til aflæggelses af årsrapport er med til at gøre selskabskonstruktionen mere gennemsigtig. 

Tredjemand kan i årsrapporten opnå indsigt i den økonomiske status i interessentskabet inden der 

indgås aftaler om forpligtelser mellem parterne.   
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4.3. Udvidet Gennemgang 

Med indførelsen af Udvidet Gennemgang er der kommet en ny revisionsmetode, som henvender sig 

til SMV. Afsnit 4.3.1. vil behandle emner, der er centrale for at opnå en forståelse for, hvad en 

udvidet gennemgang indebærer. Fokus vil især være på, hvordan Udvidet Gennemgang skal 

defineres, og hvordan den som revisionsmetode vil placere sig i forhold til graden af sikkerhed, som 

revisor skal udtrykke i erklæringen på SMVs regnskaber. 

 

4.3.1. Definition af Udvidet Gennemgang 

Udvidet Gennemgang dækker over det arbejde, revisor skal udføre for at kunne afgive en erklæring 

på årsregnskabet. For at definere begrebet Udvidet Gennemgang er det nødvendigt at se på, hvilke 

arbejdshandlinger, revisor skal udføre, og herudfra se på, hvad revisor kan konkludere på 

årsregnskabet. 

 

Erklæringsstandarden fastlægger de handlinger, revisor skal foretage sig ved en udvidet 

gennemgang. Det fremgår af standardens pkt. 3, at revisor skal planlægge og udføre 

gennemgangshandlinger samt udføre supplerende handlinger.  

Det fremgår af ISRE 2400, at reviewhandlinger
196

 dækker over forespørgsler og analytiske 

handlinger. I erklæringsstandarden er det angivet, at forespørgsel dækker over indhentning af 

information fra den daglige ledelse og medarbejdere i virksomheden, der har information, som kan 

bidrage til revisors arbejde.
197

 Ved analytiske handlinger skal revisor vurdere finansielle 

oplysninger, der stammer fra både finansielle og ikke-finansielle oplysninger. Vurderingen ligger i, 

at revisor skal se på sammenhæng og udsving i de indhentede oplysninger.
198

  

Revisor skal udforme og udføre supplerende reviewhandlinger, hvis revisor finder det nødvendigt 

for at kunne afgive en konklusion med den grad af sikkerhed, som forventes ved en udvidet 

gennemgang.
199

  

Udvidet Gennemgang skal følge reglerne i ÅRL
200

, og derfor skal revisor, ud fra sine handlinger, 

kunne afgive en konklusion på, at årsregnskabet giver et retvisende billede af den økonomiske 

situation i virksomheden. 
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 Reviewhandlinger kan sidestilles med gennemgangshandlinger, jf. FSR – Danske revisorer, Standard om udvidet 

gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, 2013. 
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Erklæringsstandarden pålægger revisor, at denne skal overholde alle krav i standarden. Dette krav 

lempes dog ved, at revisor kan undlade at følge alle krav i standarden, hvis revisor ikke mener, at 

det er relevant for netop dette årsregnskab.
201

 I denne sammenhæng er det op til revisor at vurdere, 

hvilke oplysninger, der er relevante for at kunne afgive en konklusion. Erklæringsstandarden må her 

henvise til den professionelle skepsis og faglige vurdering, som revisor skal tillægge sig. Den 

professionelle skepsis henviser til, at revisor skal forholde sig til, om der kan være information, der 

i væsentlig grad er fejlbehæftet og derfor er med til at give et forkert billede af den økonomiske 

situation i virksomheden. Den professionelle skepsis skal revisor besidde igennem den faglige 

viden, som er opnået ved oplæring, viden og erfaring.
202

 

 

For at revisor kan tillægge den udvidede gennemgang en faglig vurdering, skal revisor også have 

kendskab til de etiske retningslinjer, der er gældende for revisionsfaget.
203

  Erklæringsstandarden 

giver hermed revisor beføjelser til selv at kunne vurdere, hvilke arbejdshandlinger, der er 

nødvendige, for at revisor vil kunne afgive en erklæring med sikkerhed på årsregnskabet. Hermed 

henviser erklæringsstandarden til, at danske revisorer skal fremstå som offentlighedens 

tillidsrepræsentant.  

 

I standarden er det anført, at revisor, ud fra sit arbejde, skal kunne afgive en erklæring med mindre 

grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
204

 For at kunne afgive en 

erklæring med mindre grad af sikkerhed er det nødvendigt, at revisor fastsætter et 

væsentlighedsniveau.
205

 Dette niveau skal fastsættes ud fra de regler om væsentlighed, der fremgår 

af ÅRL.
206

 Det fremgår af pkt. A40 i erklæringsstandarden, at væsentlighedsniveauet skal 

fastlægges ud fra revisors faglige vurdering, samt ud fra, hvilket årsregnskab, der er tale om. 

Hermed er der ikke fastsat et niveau for, hvilke oplysninger, der er væsentlige for den udvidede 

gennemgang. Baggrunden for denne beslutning må ligge i, at hvert enkelt årsregnskab er forskelligt, 

og at det derved ikke på forhånd kan siges, hvilken væsentlighed de udførte handlinger måtte have. 

Skal revisor være i stand til at afgive en erklæring med mindre grad af sikkerhed, skal revisor selv 

være i stand til at planlægge, hvilke handlinger, der skal udføres, og hvor væsentlige de er i forhold 
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 Erhvervsstyrelsen; Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, 2013, pkt. 20. 
206

 Erhvervsstyrelsen; Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, 2013, pkt. A39. 



Copenhagen Business School 2013 

 

 53 

til, at årsregnskabet kan give et retvisende billede efter regler i ÅRL. Den grad af væsentlighed, som 

de enkelte handlinger skal tillægges, skal ikke fastsættes ud fra, hvilken erklæringstype, der 

afgives.
207

 Væsentlighedsniveauet skal være med til at belyse, hvilke reviewhandlinger og 

supplerende handlinger, der skal planlægges og udføres i en udvidet gennemgang, for at revisor kan 

afgive en konklusion på årsregnskabet.  Revisors opgave er løbende at vurdere, om det 

væsentlighedsniveau, denne har lagt til grund for den udvidede gennemgang, er gældende under 

hele forløbet.
208

 Det kunne tænkes, at det fastsatte væsentlighedsniveau ændrer sig i takt med, at 

handlingerne udføres og revisor opnår en større forståelse for virksomheden. 

 

4.3.1.1. Forskellen mellem revision, Udvidet Gennemgang og review  

Udvidet Gennemgang er en revisionsmetode, revisor skal planlægge og udføre på årsregnskaber for 

virksomheder tilhørende regnskabsklasse B eller på årsregnskaber fra virksomheder, som frivilligt 

har valgt at aflægge årsregnskab efter reglerne i regnskabsklasse B. En udvidet gennemgang skal 

indeholde reviewhandlinger, der dækker over forespørgsler og analytiske handlinger, som er 

beskrevet i ISRE 2400. Herudover skal revisor, for at kunne afgive en erklæring med mindre grad af 

sikkerhed, planlægge og udføre supplerende handlinger, som kan bidrage til, at årsregnskabet giver 

et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. 

Kravet til revisor ved en udvidet gennemgang er, at revisor overholder etiske krav og udfører den 

udvidede gennemgang i overensstemmelse med god revisionsskik.
209

    

 

Figur 4.1. viser, hvorledes FSR har placeret Udvidet Gennemgang i forhold til revision og review. 

Centralt for alle tre revisionsmetoder er, at revisor skal udføre forespørgsler og analytiske 

handlinger. Det vil i dette afsnit nærmere blive fastlagt, hvorledes en udvidet gennemgang adskiller 

sig fra revision og fra et review. 
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Figur 4.1.: Udvidet gennemgangs placering mellem et review og en revision
210

 

 

Ved revision skal der opnås en høj grad af sikkerhed for årsregnskabet, og derfor er det nødvendigt, 

at revisor foretager sig flere handlinger for at kunne opnå denne sikkerhed.
211

 Revisor skal ved en 

revision bekræfte, at alle oplysninger er opgjort efter gældende love og revisionsstandarder, som 

sker gennem f.eks. efterprøvelse. Revisor skal ligeledes i en revision indhente dokumentation, så 

revisor kan udelukke, at ingen relevante poster er udeladt af årsregnskabet. Det kræver, at revisor 

foretager observationer og indhenter bekræftelser fra tredjemand om, at posterne er korrekt anført i 

regnskabet. Ved at foretage flere forskellige handlinger, vil revisor opnå den høje sikkerhed, som 

årsregnskabet skal have.
212

  

 

Revisor skal til en udvidet gennemgang, til forskel fra review, indhente flere beviser, for at revisor 

kan afgive en erklæring med mindre grad af sikkerhed.
213

 Dette ligger til grund i de supplerende 

handlinger, Udvidet Gennemgang skal indeholde. Som det fremgår af figur 4.1., kunne disse 
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supplerende handlinger være engagementsforespørgsler, oplysninger for tingbog, personbog og 

bilbog, advokatbreve, og en kontrol af de oplysninger, som er indgivet til SKAT. Der henvises i 

erklæringsstandarden pkt. 42 til, at såfremt revisor bliver opmærksom på oplysninger, der kan 

antyde, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, skal revisor udforme og udføre 

yderligere reviewhandlinger. Hermed må de supplerende handlinger, der er nævnt i figur 4.1. og i 

standarden, ikke være en udtømmende liste, men udelukkende forslag til, hvordan revisor kan opnå 

en mindre grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. FSR udtaler, at de 

fire supplerende handlinger, som ovenfor anført, kun skal udføres, hvis det er relevant for den 

enkelte situation, og de kan give årsregnskabet den grad af sikkerhed, som en udvidet gennemgang 

kræver.
214

    

 

Fællestræk for både revision, Udvidet Gennemgang og review er, at revisor i alle tre tilfælde skal 

overholde de etiske principper, som vedrører revisors professionelle ansvar. Revisor skal være 

uafhængig, udvise integritet, være objektiv, besidde faglige kompetencer og fornøden omhu, udvise 

fortrolighed og professionel adfærd, og til sidst skal revisor kunne bruge de tekniske standarder.
215

 

Det skal dog her nævnes, at kravet til, at revisor skal kunne benytte de tekniske standarder ikke er et 

princip, som fremgår af FSR etiske regler, men som er en tilføjelse i ISRE 2400.
216

 Ligeledes skal 

revisor lægge sin professionelle skepsis og faglige viden til grund for det arbejde, der skal udføres 

ved alle tre revisionsmetoder. Dette udtrykkes ved, at revisor skal fastlægge væsentlighedsniveauet 

ud fra de samme kriterier ved hver revisionsmetode, så revisor er i stand til at afgive en erklæring 

med den sikkerhed, som revisionsmetoden kræver.
217

 

 

Afgørende punkt i de tre revisionsmetoders forskellighed er den grad af sikkerhed, revisor skal opnå 

ved sit arbejde for at kunne afgive en erklæring på, at regnskabet, til en vis grad, ikke indeholder 

væsentlig fejlinformation.  
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Revisor afgiver en erklæring med høj grad af sikkerhed ved revision
218

, mindre grad af sikkerhed 

ved en udvidet gennemgang
219

, og ved review skal revisor kun opnå begrænset sikkerhed for, at 

regnskabet ikke indhold væsentlig fejlinformation
220

.  

 

4.3.2. Grad af sikkerhed 

På figur 4.1. ses det, at FSR har placeret Udvidet Gennemgang et sted mellem revision og review – 

dog tættest på revision. I erklæringsstandardens pkt. 5 er det fastsat, at Udvidet Gennemgang skal 

give en mindre grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

Høj grad af sikkerhed henviser ved revision til, at revisor skal indsamle revisionsbevis som kan 

reducere risikoen for væsentlig fejlinformation til et acceptabelt lavsniveau.
221

  

 

For review er det ikke fastsat, hvor stor en del af regnskabets information må indeholde 

fejlinformation, for at revisor kan give en erklæring med begrænset sikkerhed. Argumentet for dette 

kan findes i, at revisor ved et review skal afgive en negativ konklusion på regnskabet.
222

 Dette 

betyder, at revisor skal give en konklusion på, at der ved de udførte revisionshandlinger ikke er 

fundet forhold, som kan betyde, at regnskabet ikke skulle give et retvisende billede i 

overensstemmelse med ÅRL. Når der ikke er fastsat en grænse for mængden af fejlinformation, der 

må være i årsregnskabet ved et review, henviser det til, at revisor i høj grad skal bruge sin faglige 

viden og vurdere det materiale, som er behandlet. Revisor skal her selv bedømme, hvornår han/hun 

vil skrive under på, at regnskabet giver en begrænset sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder 

væsentlige fejlinformationer.  

 

For Udvidet Gennemgang er det kun fastlagt, at et årsregnskab skal indeholde mindre sikkerhed for, 

at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisor skal, ved en udvidet gennemgang, på 

samme måde som ved revision, give en positiv konklusion på årsregnskabets indhold.
223

 Hvordan 

mindre grad af sikkerhed skal vurderes, er ikke fastlagt, udover at der må være tale om, at 
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regnskabet godt må indeholde mere en fem procent fejlinformation, når man ser på, hvordan FSR 

har placeret Udvidet Gennemgang i forhold til revision på ovenstående figur. 

 

Erklæringsstandarden giver i sin ordlyd revisor til opgave selv at vurdere, hvornår denne med sin 

titel som offentlighedens tillidsrepræsentant vil afgive en konklusion på, at regnskabet giver et 

retvisende billede af virksomhedens situation, ved at årsregnskabet er uden væsentlig 

fejlinformation ud fra de oplysninger, revisor har kendskab til, og den forståelse, denne har opnået 

for virksomheden.  

 

4.3.3. Forventningskløften  

I afsnit 4.3.1. henvises der til, at revisor, med sin titel som offentlighedens tillidsrepræsentant, skal 

afgive en konklusion på, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede, og i tilfældet med Udvidet 

Gennemgang, at erklæringen er afgivet med mindre grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden 

væsentlig fejlinformation.  

Som offentlighedens tillidsrepræsentant skal revisor vurdere virksomheders regnskaber, så 

regnskabsbrugeren kan have tillid til den information, der oplyses om i årsregnskaberne.
224

 

Regnskabsbrugeren har en forventning om, at et regnskab, hvor revisor har givet en erklæring uden 

forbehold, også er et regnskab, man kan stole på. Ud fra denne betragtning kan der opstå en 

forventningskløft, fordi regnskabsbrugeren har en forventning til det arbejde, revisor udfører, som 

måske ikke er overensstemmende med det arbejde, revisor skal udføre i forhold til at overholde de 

internationale revisionsstandarder.
225

   

 

Revision af virksomhedernes årsregnskaber skal give et retvisende billede, herunder skal revisor 

konkludere på, om virksomheden er i going concern.
226

 Going concern-konceptet kan være en 

afgørende faktor for regnskabsbrugerne, f.eks. kan en kommende investor bygge sin viden, og en 

evt. investering i virksomheden, på den konklusion, revisor har givet på årsregnskabet. 

Ved revision skal revisors erklæring give et billede af, om virksomheden er i going concern.
227

 ISA 

570 omhandler det ansvar, revisor har i forhold til revisionen af, om virksomhedens ledelse 
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forudsætter forsat drift.
228

 Af pkt. 2 i ISA 570 anses going concern som værende en forudsætning 

for, at virksomheden kan fortsætte driften i en overskuelig fremtid. Med udgangspunkt heri har 

regnskabsbrugeren en forventning om, at virksomheden er i fortsat drift, hvis der i revisors 

påtegning ikke er taget forbehold for going concern. Revisor har hermed afgivet en erklæring om, at 

virksomheden kan realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift.
229

 

Det fremgår af ISA 570, pkt. 13, at ledelsens vurdering af, om virksomheden er i going concern, 

skal dække en periode på mindst 12 måneder efter balancedagen
230

.  

Udvidet Gennemgang retter sig mod årsregnskaber, der er omfattet af regler i ÅRL,
231

 og derfor 

skal et regnskab, som revideres ved en udvidet gennemgang, også opfylde kravet om going 

concern.
232

  

 

Med udgangspunkt i ovenstående behandling af going concern, som revisor skal forholde sig til, har 

regnskabsbrugeren en forventning til rigtigheden af den information, som revisor har afgivet en 

erklæring på, men også en forventning til, hvilket arbejde, revisor har udført for at kunne give 

denne erklæring. Revisionsinstituttet beskrev i 2008 forventningskløften som følgende: 

 

”Forventningskløften opstår i kraft af, at der er uoverensstemmelser mellem det, 

regnskabsbrugeren forventer, at revisor foretager i forbindelse med revisionen, 

og det, revisor rent faktisk udfører ved revisionen”
233

 

 

Forventningskløften henviser til, at regnskabsbrugeren har en opfattelse af, hvad det er for 

et stykke arbejde, revisor har lagt til grund for sin erklæring. Bøg og Kiertzner henviser til, 

at forventningskløften består af to kløfter – rimeligheds- og præstationskløften. 

Rimelighedskløften går på den uoverensstemmelse, der er mellem regnskabsbrugerens 

forventninger, og hvad det er rimeligt at forvente af revisors arbejde. Præstationskløften er 

forskellen mellem de krav, revisor har opfyldt gennem de internationale standarder, og det, 

revisor i sidste ende leverer.
234

 Bøg og Kiertzner henviser her til, at forventningskløften 

indeholder flere aspekter, som skal overvejes, når man skal forsøge at finde en løsning på 

                                                 
228

 International standard om revision (ISA 570) – Fortsat drift (Going concern), 2009, pkt. 1. 
229

 International standard om revision (ISA 570) – Fortsat drift (Going concern), 2009, pkt. 2. 
230

 Af ISA 560, afsnit 5a fremgår, at balancedagen er den dato, hvor perioden, som regnskabet dækker, slutter. 
231

 FSR – danske revisorer: Erklæringsbekendtgørelsen, som ændret april 2013, 22. april 2013. 
232

 Årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011, § 13, stk. 1, nr. 4. 
233

 Revisionsinstituttet: RI Information - Forventningskløften, november 2008, s. 2. 
234

 Bøg, Kjeld Chr. Og Kiertzner, Lars: Professionsetik for revisorer, 2007, s. 15. 



Copenhagen Business School 2013 

 

 59 

at mindske den kløft, der er mellem offentlighedens forventning til revisors arbejde og de 

krav, revisor er underlagt. 

 

Hver enkelt regnskabsbruger kan have sine forventninger til regnskabet, men i 

overensstemmelse med ÅRL skal revisor lave en udvidet gennemgang til et generelt formål 

og derfor udelukkende konkludere på årsregnskabet ud fra en generel betragtning om, at 

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisor tager ikke hensyn til, hvem 

de enkelte regnskabsbrugere er, men skal udforme og udføre reviewhandlinger ud fra det 

generelle formål, som Udvidet Gennemgang skal have.  

 

Med ACCA’s rapport
235

 omhandlende forventningskløften henviser FSR til, at 

revisionsbranchen gennem en bedre kommunikation skal være med til at formindske den 

kløft, der er mellem revisors arbejde og regnskabsbrugerens opfattelse af årsregnskabets 

indhold. FSR håber på, at de gennem kommunikationen kan oplyse regnskabsbrugeren om, 

hvad det er, de kan forvente af revisors erklæringer, og hermed give regnskabsbrugeren et 

indblik i, hvad det er for nogle handlinger, som revisor udfører for at efterleve de 

standarder, som revisor er underlagt.
236

 

Med Udvidet Gennemgang, som er en ny revisionsmetode, er det vigtigt, at FSR, som 

brancheorganisation, får givet et klart billede af, hvad en udvidet gennemgang omfatter, og 

hvad regnskabsbrugeren kan forvente af en udvidet gennemgang. Her må der især henvises 

til, at FSR ikke tydeligt har fastlagt, hvad mindre grad af sikkerhed helt præcist betyder. 

Mindre sikkerhed er et udefineret begreb, som regnskabsbrugeren kan have svært ved at 

forholde sig til. Derfor er det endnu vigtigere, at det klart fremgår, hvad det er for et 

arbejde, revisor har lagt til grund for at kunne frembringe denne mindre sikkerhed for 

væsentlig fejlinformation.   

 

4.3.4. Delkonklusion 

Det fremgår af erklæringsstandarden, at en udvidet gennemgang består af forespørgsler, analytiske 

handlinger og supplerende handlinger, som revisor, gennem sin faglige viden, selv skal udforme og 
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udføre. Gennem dette arbejde skal revisor afgive en erklæring med en mindre grad af sikkerhed for, 

at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Det er dermed en positiv konklusion, revisor 

skal give på årsregnskabet, hvilket er det samme som ved en revision.  

En udvidet gennemgang skal revisor kun udføre, hvis han er sikker på, at virksomheden opfylder de 

krav, som ÅRL stiller til regnskabsklasse B-virksomheder.
237

  

Forskellen mellem revision, Udvidet Gennemgang og review er den sikkerhed, som revisor skal 

give på, hvorvidt årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Dette kommer i revisors 

arbejde til udtryk i mængden af revisionsbeviser, som revisor skal indsamle. 

Den nøjagtige placering af Udvidet Gennemgang er ikke nærmere bestemt i forhold til revision og 

review. Dette skyldes, at begrebet mindre sikkerhed ikke præcist er defineret, men at det er op til 

den enkelte revisor at vurdere, hvornår erklæringen kan afgives og dermed overholder kravene i 

erklæringsstandarden. 

 

Denne manglede definition af mindre sikkerhed kan få indflydelse på den forventningskløft, som 

findes mellem revisor og regnskabsbrugerne. Erklæringsstandarden indeholder oplysninger til 

revisor om, hvordan denne skal planlægge sit arbejde – hvilket dog er meget åbent fra regnskab til 

regnskab. For at regnskabsbrugeren skal blive bekendt med, hvilken tillid han/hun kan lægge i 

revisors Udvidede Gennemgang, er det nødvendigt, at revisor og FSR oplyser regnskabsbruger om, 

hvilket arbejdet en udvidet gennemgang omfatter. Herved vil forventningskløften kunne mindskes.  
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5. Strukturering  

5.1. Valg af Udvidet Gennemgang 

Interessentmødet får en betydende rolle i forhold til vedtagelsen af Udvidet Gennemgang. Det 

fremgår af Lov nr. 1232 af 18. december 2012, § 1, nr. 2, at det er generalforsamlingen eller et 

lignende godkendelsesorgan, som skal godkende, at virksomheden vælger en udvidet gennemgang 

frem for revision. I forhold til samvirker, der kvalificeres som et interessentskab, er det 

interessentmødet, der skal vedtage, at dette samvirke underlægges Erhvervsstyrelsens 

erklæringsstandard for små virksomheder.
238

 Dette skyldes, at interessentmødet er selskabets 

øverste organ og kan sidestilles med generalforsamlingen i kapitalselskaberne.
239

 Enhver interessent 

har ret til at deltage i interessentmødet.
240

 Hermed kan udledes, at interessentmødet er 

interessentskabets øverste ledelsesorgan, da interessenterne her har mulighed for at træffe 

beslutninger vedrørende interessentskabets drift, hvilken interessenterne er forpligtede til at 

varetage gennem aktiv deltagelse i forvaltning af selskabet.
241

 Hermed har alle interessenter 

mulighed for at forholde sig til de beslutninger, der skal træffes i forhold til driften af 

virksomheden.  

 

Som deklaratorisk regel må det antages, at deltagerne på interessentmødet har pligt til at forholde 

sig til de forslag, der er opstillet på dagsordenen for interessentmødet.
242

 Det betyder, at hvis 

Udvidet Gennemgang er fremsat som forslag på interessentmødet, skal deltagerne forholde sig til 

denne mulighed. Hvis en interessent modsætter sig at tage stilling til forslaget om Udvidet 

Gennemgang, må det kunne henføres til, at de øvrige interessenter kan kræve, at denne interessent 

ifaldes ansvar for tabet, som den manglende vedtagelse har påført selskabet og de øvrige 

interessenter. Denne udfyldende regel kommer til udtryk ved UfR 1999.1080V, hvor Vestre 

Landsret afsagde dom over et anpartsselskab. Dette kan henføres til formålet med Udvidet 

Gennemgang, jf. afsnit 3.3.1., der siger, at denne revisionsmetode skal betyde en økonomisk 

besparelse for virksomhederne. Hvis en interessent derfor modsætter sig at tage stilling om det 
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opstillede forslag på interessentmødet, vil det ifølge formålet med udvidet gennemgang betyde, at 

interessentskabet mister muligheden for at spare på de administrative omkostninger.    

Som udfyldende regel i dansk ret har en interessent mulighed for at deltage i et interessentmøde ved 

brug af en fuldmægtig, som interessenten har givet fuldmagt til at udøve de rettigheder og pligter, 

som ellers er tildelt interessenten.
243

 Ved brug af denne mulighed har alle interessenter til enhver tid 

mulighed for at forholde sig til Udvidet Gennemgang, hvis det er opstillet som forslag på 

dagsordenen for interessentmødet.   

 

Som ovenfor anført er formålet med udvidet gennemgang, at det skal være et billigere alternativ til 

revision, jf. afsnit 3.3.1.. Det kan derfor tænkes, at virksomheder, som tidligere har benyttet sig af 

reglerne for at fravælge revisionen,
244

 nu væger at lade deres årsregnskaber gennemgå en udvidet 

gennemgang. Ved en sådan beslutning må ordlyden i Lov nr. 1232 af 18. december 2012 § 1, nr. 2 

henvise til, at et sådant valg også skal træffes af generelforsamlingen eller lignende 

godkendelsesorgan.    

    

5.2. Udvidet Gennemgang i forhold til regnskabsbrugerne 

Materialet og lovforslaget, som ligger til grund for vedtagelsen af Lov nr. 1232 af 18. december 

2012, henviser i begrænset omfang til regnskabsbrugerens behov for erklæring på årsregnskaber.
245

 

Spørgsmålet er derfor, om regnskabsbrugeren kan have tillid til årsregnskabet, når revisor kun har 

givet mindre sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

Regnskabsbrugeren henviser til banker, investorer og kreditorer m.v., som bruger informationen fra 

virksomhedens årsregnskab som grundlag for f.eks. udstedelse af lån eller indgåelse af en ny aftale 

med virksomheden. Årsregnskabet kan regnskabsbrugeren bruge til at få indsigt i virksomhedens 

økonomiske situation, og forståelse for virksomheden generelt. 

I forhold til en udvidet gennemgang, hvor revisor giver en erklæring med mindre grad af sikkerhed 

at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation, er det essentielt for regnskabsbrugeren, hvilken 

betydning han/hun kan lægge i revisors erklæring. I afsnit 4.3.2. fremhæves det, at begrebet mindre 

grad af sikkerhed ikke nærmere er præciseret, andet end at det er placeret et sted mellem høj grad af 
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sikkerhed og begrænset grad af sikkerhed.
246

 Den manglende præcisering kan betyde, at 

regnskabsbrugeren får mindre tillid til årsregnskabs indhold og dermed også revisor.  

Tillidsbristen til revisor ligger i, at regnskabsbrugeren har kunnet stole på, at revisors erklæring ved 

revision var en anerkendelse af, at virksomhedens årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation. 

Med den upræcise placering af Udvidet Gennemgang kan det betyde, i forhold til den tiltro 

regnskabsbrugeren har til revisors arbejde, at tilliden til revisor svækkes.  

Revisor er underlagt reglerne i RL, de etiske regler og reglerne for god revisorskik, som alle 

henviser til, hvordan revisor skal udføre sit arbejde og kan bidrage til det kvalitetsstempel, som 

revisors erklæring på årsregnskabet gerne skal være. Der kan stilles spørgsmål ved, om det ikke er 

ligegyldigt, at revisor har efterlevet de etiske regler og RL samt udført sit arbejde efter god 

revisorskik, hvis regnskabsbrugeren ikke har tillid til graden af sikkerhed, som ligger i revisors 

erklæring ved en udvidet gennemgang.  

 

Regnskabsbrugeren vil kunne hente en vis mængde viden om, hvilket arbejde, der skal ligge til 

grund for revisors erklæring ved en udvidet gennemgang. Erklæringsstandarden lægger op til, at 

revisor selv vurderer behovet for forespørgsler, analytiske handlinger samt hvilke supplerende 

handlinger, revisor skal udføre, jf. afsnit 4.3.1.. Hvert årsregnskab og virksomhed er forskellig, og 

deri ligger fordelen ved, at revisor selv skal vurdere mængden af revisionsbevis. 

Erklæringsstandarden slår fast, at revisor skal afgive en erklæring med mindre grad af sikkerhed, 

men standarden giver ikke en udtømmende liste over mængden og hvilke reviewhandlinger, revisor 

skal foretage. Revisors egen vurdering ligger i de supplerende handlinger, en udvidet gennemgang 

også skal bestå af. Dette må anses som værende en anerkendelse af, at revisor er i stand til selv at 

vurdere, hvilket materiale, der skal indhentes, for at revisor kan og vil sætte sit navn på erklæringen. 

Ulempen for regnskabsbrugeren ved, at revisor i nogen grad er selvbestemmende i forhold til en 

udvidet gennemgang, er, at brugeren får langt sværere ved at forholde sig til, på hvilket grundlag 

erklæringen er givet. 

En bank, der skal yde et lån til en risikobetonet virksomhed, vil, på baggrund af den udvidede 

gennemgang, måske finde, at den ikke har opnået sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder 

væsentlig fejlinformation, og banken kan dermed forlange, at årsregnskabet bliver underlagt en 

revision, hvor revisor skal give en erklæring med høj grad af sikkerhed. I denne situation vil 

virksomheden miste den fordel, som udvidet gennemgang skulle være, nemlig en billigere 
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revisionsmetode. Til gengæld opnår regnskabsbrugeren en højere grad af sikkerhed for 

informationen i årsregnskabet.  Det modsatte tilfælde vil eventuelt opstå, hvor regnskabsbrugeren 

har stillet sig tilfreds med en udvidet gennemgang, men hvor virksomhedens interne aktører ikke 

finder, at årsregnskabet giver et tilfredsstillende billede af virksomhedens økonomiske situation. 

Disse problemstillinger skal ses i lyset af, at Udvidet Gennemgang er en mulighed for klasse B-

virksomheder, altså mindre virksomheder, som ofte ikke har brug for revision, da virksomhedens 

økonomi og struktur ikke er kompliceret. Med det være dog ikke sagt, at mindre virksomheder ikke 

kan have rod i økonomien, hvor regnskabsbrugeren har brug for en højere grad af sikkerhed for at 

træffe sine beslutninger, der vedrører virksomheden.  

Klasse B-virksomheder opnår en fordel ved en udvidet gennemgang, og at det er 

regnskabsbrugeren, der taber, kan vendes om. F.eks. vil en regnskabsbruger, som ikke får dækket sit 

behov ved en udvidet gennemgang, måske trække sig fra den aftale, der ellers vil blive indgået med 

virksomheden. Er der tale om tilføjelse af kapital til virksomheden via lån eller en ny investor, er 

det klasse B-virksomhederne, der kommer til at tabe på, at de har valgt Udvidet Gennemgang som 

revisionsmetode.     

 

Ud fra den information, der findes om Udvidet Gennemgang inden den blev vedtaget ved lov, synes 

det at fremgå, at formålet med en udvidet gennemgang har været at forbedre erhvervslivets 

muligheder for besparelser på administrative omkostninger, og i mindre grad regnskabsbrugerens 

behov for information om erhvervslivets økonomiske situation. Denne forfordeling af erhvervslivets 

behov frem for regnskabsbrugerens behov kan betyde, at Udvidet Gennemgang får det svært i 

forhold til at blive anerkendt som revisionsmetode. Fordi regnskabsbrugeren eventuelt ikke opnår 

den tillid til årsregnskabets indhold, som hvis årsregnskabet havde været underlagt en revision. 

Dette kan medføre, at klasse B-virksomheder i sidste ende er dem, som kommer til at lide under, at 

de har valgt Udvidet Gennemgang som revisionsmetode frem for en revision; dels fordi 

virksomhederne får flere omkostninger ved revisionen, men også, fordi de kan miste kunder eller 

likviditet ved at have truffet dette valg.   
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5.3. Going concern som begreb i Udvidet Gennemgang 

Revisor skal, ud fra reglerne i erklæringsstandarden, overveje virksomhedens evne til at være going 

concern.
247

 Standarden fastlægger, at hvis revisor får kendskab til information, som bringer tvivl 

om, hvorvidt virksomheden er going concern, skal revisor foretage sig yderligere handlinger.
248

 I 

erklæringsstandarden henvises der ikke til, hvad forsat drift betyder, og hvilke kriterier, der skal 

være opfyldt efter revisors vurdering. På baggrund af dette uklare begreb i en Udvidet 

Gennemgang, må man henvise til ISA 570. Efter ISA 570 pkt. 2 er forudsætningen for at være i 

going concern, at virksomheden kan forsætte sin drift i overskuelig fremtid. Der henvises i denne 

standard til en periode på mindst 12 måneder,
249

 hvilket også må antages at gælde for en udvidet 

gennemgang, når andet ikke er fastlagt i erklæringsstandarden. 

 

Going concern er et centralt begreb i revisionsmetoder, men hvis regnskabsbrugeren ikke er bekendt 

med disse begreber, vil denne ikke vide, hvad erklæringsstandarden henviser til i pkt. 25, når det her 

lyder, at revisor skal forholde sig til ledelsens grundlag for at vurdere, om virksomheden evner 

going concern. At begrebet ikke er nærmere defineret i erklæringsstandarden, skal ses i lyset af, at 

en udvidet gennemgang er omfattet af regler i ÅRL. Heraf må det antages, at brugeren har kendskab 

til årsregnskabsreglerne og disses terminologier.
250

  

 

5.4. Revisors uafhængighed  

Bøg og Kiertzner fremhæver, at der ofte sættes lighedstegn mellem etik og uafhængighed. Der 

argumenteres herfor ved at fremhæve, at hvis revisor ikke er uafhængig, vil det kunne påvirke 

revisors objektivitet og evnen til at udvise professionel adfærd, som begge er punkter i IFACs etiske 

retningslinjer for revisorer.
251

 

Registreringspligtige interessentskaber består af interessenter, som er begrænset hæftende juridiske 

personer, jf. afsnit 3.2.2.. Derfor er det nødvendigt, at revisor i særdeleshed er opmærksom på, om 

kravet til uafhængighed er overholdt. I et interessentskab vil en revisor nemmere kunne konkludere, 

hvorvidt han/hun er uafhængig i forhold til de enkelte interessenter og dermed udvise professionel 
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adfærd i forhold til revisors arbejde. I registreringspligtige interessentskaber, som eventuelt består 

af en selskabskonstruktion i flere led, jf. afsnit 4.2.2., er det nødvendigt, at revisor forholder sig til 

og undersøger selskabskonstruktionen for at forsikre sig om, at han/hun er uafhængig i forhold til 

alle deltagerne.    

Hvis revisor ikke er uafhængig kan det, som ovenfor anført, påvirke objektiviteten og den 

professionelle adfærd, som i sidste ende kan have konsekvenser for offentlighedens syn på revisor 

og dennes kompetencer. Det vil også kunne få interne konsekvenser i det registreringspligtige 

interessentskab, da afhængigheden kan tilgodese nogle interessenter og ikke andre. 

 

Sammenholdes dette med ovenstående behandling af forventningskløften, er det vigtigt, at revisor 

overholder gældende ret og regler, og samtidig formår at formidle sit arbejde til omverdenen, så 

revisor stadig, i offentlighedens øjne, kan leve op til titlen som offentlighedens tillidsrepræsentant.   

 

5.5. Vurdering af Udvidet Gennemgang 

Udvidet Gennemgang har været længe undervejs, men nu er det endelig vedtaget ved lov, at klasse 

B-virksomheder har mulighed for en revisionsmetode, der skal tilgodese deres behov for en 

revisorerklæring på deres årsregnskaber.
252

 Spørgsmålet er bare, om Udvidet Gennemgang 

tilgodeser alle aktører i denne erklæringsproces.  

Som ovenfor anført kan der sås tvivl om, hvorvidt regnskabsbrugerens behov er taget med i Lov nr. 

1232 af 18. december 2012. Der må i denne sammenhæng også ses på den fordel, som både FSR og 

regeringen har påpeget, at en udvidet gennemgang skal medføre – nemlig økonomiske besparelser 

for virksomhederne.
253

  

 

En udvidet gennemgang er en revisionsmetode, som skal varetages af revisorer.
254

 

Erklæringsstandarden lægger op til, at det også er revisorerne, der skal vurdere mængden af 

revisionsbevis, der skal udføres for, at de kan afgive en erklæring på den udvidede gennemgang. 

Man må i denne sammenhæng huske på, at revisionsvirksomhederne, som alle andre 

erhvervsvirksomheder, er en virksomhed, som er til for at tjene penge. Når formålet med Udvidet 
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Gennemgang går på at spare på udgifterne til revisionsarbejde, får dette konsekvenser for 

revisionsbranchen som helhed. 

Hvis en klasse B-virksomhed tidligere fik udført en revision af sit årsregnskab og nu vælger en 

udvidet gennemgang, får det betydning for revisor. Revisor skal i så fald udføre færre handlinger 

end før
255

, og derfor også bruge færre arbejdstimer på opgaven. Hvis revisor formår at bibeholde det 

samme honorar, uanset om det er en revision eller en udvidet gennemgang, han/hun laver, så vil 

revisors dækningsgrad blive forbedret. Derfor kan man ikke udelukkende konkludere, at Udvidet 

Gennemgang er en dårlig forretning for revisionsbranchen. Denne revisionsmetode vil kunne 

medføre, at branchen får en bedre dækningsgrad, men evt. en lavere nettoomsætning. At 

nettoomsætningen vil falde, kan opvejes af, at revisorerne udvider deres kundeportefølje, da 

arbejdsbyrden ved en udvidet gennemgang ikke er så omfattende som ved revision, og derved får 

revisorerne tid til flere kunder.  Herved vil revisorerne kunne få den samlede omsætning til at stige.  

Det er nødvendigt, at revisorbranchen ser Udvidet Gennemgang som en positiv ting og derved 

opretholder den indtjening, de tidligere har haft. For revisionsvirksomhederne skal, udover at 

opfylde deres kunders behov, også opfylde deres eget behov – at tjene penge.          

 

Det er svært samlet at vurdere, om udvidet gennemgang er en fordel for alle. Fordelen ligger 

umiddelbart ved klasse B-virksomhederne derved, at de vælger den billigere Udvidet Gennemgang 

fra til fordel for revisionen, men revisor har indflydelse på, hvor stor denne fordel skal være, da det 

er revisor, der skal udføre den udvidede gennemgang. Hvorvidt regnskabsbrugeren er taberen i 

denne sammenhæng, er ikke tydeligt. På den ene side fremgår det ikke klart, hvordan hans/hendes 

behov for information, de kan have tillid til, kommer til udtryk i reglerne for en udvidet 

gennemgang, som de ser ud nu. På den anden side vil den mangelfulde information ved en udvidet 

gennemgang for regnskabsbruger betyde, at der er manglende investeringslyst, hvilket i sidste ende 

vil gå ud over virksomhederne og gøre dem til taberne.     
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6. Konklusion  

Pr. 1. januar 2013 er ÅRL § 135, stk. 1 blevet ændret og heraf har denne afhandling udledt 

gældende ret for registreringspligtige interessentskabers mulighed for at gøre brug af denne 

udvidede gennemgang.  

Nærværende afhandling har på baggrund af problemformuleringen behandlet, hvorledes 

interessentskabet defineres i dansk ret, hvilke krav der stilles til registreringspligtige 

interessentskaber med særligt fokus på de regnskabsmæssige krav, samt hvordan Udvidet 

Gennemgang som begreb skal forstås, når det sammenholdes med de eksisterende 

revisionsmetoder, revision og review.  

 

Afhandlingens problemformulering henviser til registreringspligtige interessentskaber. Dette er ét af 

to delelementer i problemformulering, der har medført behandling af, hvorledes interessentskabet 

skal defineres i dansk ret.  

Fortolkning af den diskussion, som finder sted i dansk litteratur, om, hvordan interessentskabet skal 

defineres i dansk ret har ført til, hvad der må anses som værende gældende ret i Danmark. 

Interessentskabet defineres som et samvirke, hvor alle interessenter hæfter personligt og solidarisk 

for den samlede gæld samt, at hæftelsen er modificeret subsidiær. Det må dog anses at være 

udfyldende regel i dansk ret, at der kan indgås aftale med kreditor om begrænset hæftelse for en 

eller flere af interessenterne. Jf. definitionen i LEV § 2 betyder en sådan aftale, at interessentskabet 

ikke er omfattet af reglerne i LEV. Definitionen i LEV skal på den måde ses som en afgrænsning af, 

hvilke selskaber der må bruge begrebet interessentskab eller forkortelsen I/S i samvirkets navn.   

Af afhandlingens fortolkning af interessentskabet som selvstændigt subjekt på forskellige 

retsområder kan gældende ret udledes til at være følgende: Interessentskabet består som 

selvstændigt retssubjekt i dansk ret, men ikke som et selvstændigt skattesubjekt.  

 

Afhandlingens andet delelement er regnskabsklasse B’s mulighed for en udvidet gennemgang som 

fremgår af ÅRL § 135, stk. 1, 2. pkt.. Sammenholdt med registreringspligtige interessentskabers 

pligt til at aflægge årsregnskabs efter reglerne i klasse B eller C betyder de nye regler, at denne 

selskabsform har mulighed for at benytte sig af en udvidet gennemgang.  
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Der er tre aktører, som bliver påvirket af den nye revisionsmetode, Udvidet Gennemgang. Revisor 

der skal foretage den udvidede gennemgang, klasse B virksomheder som kan få foretaget en udvidet 

gennemgang efter reglerne i ÅRL og regnskabsbrugerne.   

 

Afhandlingens fortolkning af dette område har forsøgt at fastlægge, hvorledes Udvidet 

Gennemgang skal forstås som begreb. Dette er sket ud fra Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard 

for små virksomheder og de eksisterende revisionsmetoder revision og review. Disse 

revisionsmetoder er inddraget for at kunne placere Udvidet Gennemgang i forhold til den grad af 

sikkerhed for væsentlig fejlinformation, som revisor skal udtrykke i sin erklæring på årsregnskabet. 

Udvidet Gennemgang bygger på revisors egen faglige viden og professionelle skepsis, og derfor er 

det svært at placere denne nye revisionsmetode.  

 

Erklæringsstandarden fastlægger, at en udvidet gennemgang skal ende op med revisors erklæring, 

der giver en mindre grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

Afhandlingens fortolkning af dette begreb mindre grad af sikkerhed finder frem til, at ulempen ved 

en udvidet gennemgang er den manglende præcisering af dette begreb.  

Hvem denne ulempe får konsekvenser for er ikke entydigt. Dels går det udover regnskabsbrugeren 

da denne ikke får samme sikkerhed for, at årsregnskabets er uden væsentlig fejlinformation. Dette 

vil i sidste ende gå ud over virksomhederne, som har valgt at benytte sig af reglerne i ÅRL § 135, 

stk. 1, 2. pkt.      

Ud fra den mængde af handlinger, som revisor skal udføre ved en udvidet gennemgang er gældende 

ret, at en udvidet gennemgang placeres et sted mellem revision, hvor der skal gives en erklæring 

med høj grad af sikkerhed og et review, hvor der gives en erklæring med begrænset sikkerhed. Ud 

fra det materiale, der på nuværende tidspunkt beskriver en udvidet gennemgang er det ikke muligt 

at få et klart billede af i hvor høj grad regnskabsbrugeren kan have tillid til, at årsregnskabet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation.   

 

Reglerne i ÅRL § 3, stk. 1, nr. 2, og ÅRL § 7, stk. 1, nr. 2 og 3 betyder, at registreringspligtige 

interessentskaber, jf. LEV § 2, stk. 3, 2. pkt. bliver omfattet af reglerne i ÅRL § 135, stk. 1, 2. pkt.  

På baggrund af denne lovregulering vil registreringspligtige interessentskaber kunne drage fordel af 

en udvidet gennemgang, der går på det økonomiske aspekt. Hele grundtanken med lovændringen er, 
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at regnskabsklasse B-virksomheder får en billigere revisionsmetode, som samtidig opfylder deres 

behov for revisors erklæring på årsregnskaber.  

Vigtigt for registreringspligtige interessentskaber er, at interessentmødet vurderer om Udvidet 

Gennemgang faktisk opfylder det behov, som selskabet har til revisors erklæring, men også 

overvejer om deres regnskabsbruger får dækket deres behov, som de måtte have til selskabets 

årsregnskab ved en udvidet gennemgang. Dette er overvejelser interessentmødet skal gøre inden det 

vedtages, at selskabets årsregnskab skal underkastes en udvidet gennemgang.    

   

Det må udledes af afhandlingens behandling af Udvidet Gennemgang, at det nærmere skal 

præciseres, hvordan Udvidet Gennemgang skal placeres i forhold til revision og review, især med 

fokus på den grad af sikkerhed, som revisor skal udtrykke i erklæringen. Dette må ske førend denne 

revisionsmetode bliver en fordel for registreringspligtige interessentskaber. 

 

Det økonomiske aspekt, der er hele bagtanken bag implementeringen af en udvidet gennemgang, 

påvirkes af, at den revisor, som skal foretage en udvidet gennemgang, driver en forretning som alle 

andre. Revisor har således ikke en interesse i, at dennes indtjening forringes ved implementeringen, 

tvært imod. Den økonomiske fordel, som der ligges op til, at denne nye revisionsmetode giver, er 

måske mere en fordel for revisionsvirksomhederne end det er det for klasse B-virksomhederne.  

Revisionsvirksomhederne har i hvert fald en mulighed for at forbedre deres dækningsgrad, da 

erklæringsstandarden henviser til, at en udvidet gennemgang skal gennemføres ved færre handlinger 

fra revisors side. Kan revisor holde sit honorar vil det betyde en stigning i dækningsgraden, og de 

færre handlinger kan føre til, at revisor kan udvide sin kundeportefølje og dermed øge indtjeningen. 
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7. Perspektivering  

Konklusionen beskriver, hvordan Udvidet Gennemgang får indflydelse på registreringspligtige 

interessentskaber. Gennem afhandlingen fortolkning og diskussionen er det belyst, hvordan den 

upræcise begrebsdefinition i erklæringsstandarden kan have en negativ effekt på implementeringen 

af denne revisionsmetode. Dette afsnit vil kort beskrive elementer som kunne ændres ved en 

udvidet gennemgang. 

     

7.1. Regnskabsklasse A og Udvidet Gennemgang 

Udvidet Gennemgang er en mulighed for virksomheder i regnskabsklasse B, jf. ÅRL § 135, stk. 1, 

2. pkt.. Man kunne se en fordel i, at denne afgrænsning udvides til også at gælde for 

regnskabsklasse A. På den måde får de ligeledes mulighed for at få revisors erklæring på, at 

årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Det fremgår af ÅRL § 3, stk. 2, at virksomheder, 

der ikke er forpligtet til at aflægge årsregnskab efter reglerne i ÅRL, frivillig kan vælge at aflægge 

årsregnskab. Benytter man sig af denne mulighed, og er årsregnskabet ikke udelukkende til eget 

brug, skal man mindst følge reglerne for regnskabsklasse A. 

 

Forarbejdet til Udvidet Gennemgang henviser til, at en udvidet gennemgang kan opfylde det behov 

som SMV har til revisors erklæring. Hvis regnskabsklasse B kan få deres behov opfyldt må det 

antages, at regnskabsklasse A også kan. En klasse A virksomhed, der gerne vil indgå aftale med en 

bank om optagelse af lån vil kunne fremvise et årsregnskab, hvor revisor har givet en erklæring med 

mindre grad af sikkerhed på, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Et sådan regnskab 

kan være med til at forbedre bankens syn på virksomheden og dermed gøre dem mere villige til at 

yde et lån. Samme eksempel kan opstilles for investor og kreditor.  

Som ovenstående beskrevet vil den upræcise definition af, hvad mindre grad af sikkerhed dækker 

over også kunne få betydning i denne sammenhæng, men måske i mindre grad. Klasse A-

virksomheder er helt små virksomheder som f.eks. personligt ejet virksomheder, interessentskaber 

og kommanditselskaber. Derfor har de et mindre behov for revisors erklæring og dermed vil 

regnskabsbrugerne stille sig tilfredse med en erklæring, der kun giver mindre grad af sikkerhed for, 

at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.   

 Selvfølgelig vil den omkostning, som en udvidet gennemgang bliver for disse små virksomheder, 

spille en rolle, men skulle man ikke lade det være op til den enkelte klasse A-virksomhed selv at 
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vurdere, om virksomheden har brug for revisors erklæring, der giver en mindre gad af sikkerhed for, 

at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation?  

 

7.2. Erhvervslivets syn på en udvidet gennemgang 

Den 24. maj udtrykte Dansk Industri utilfredshed med den erklæring, som gives ved en udvidet 

gennemgang i Børsen. Dansk Industri henviser til, at erklæringen, som gives ved en udvidet 

gennemgang ligner den erklæring, som gives ved revision. Hermed henviser erhvervslivet til, at der 

er forvirring omkring, hvad en udvidet gennemgang præcis betyder, og at der ikke er klarhed over, 

at forskellen ligger i den sikkerhed revisor udtrykker i sin erklæring og den mængde af arbejde, som 

revisor har lagt til grund for sin erklæring.
256

  

Den kritik, Dansk Industri kommer med, er netop et billede på den forventningskløft, som tidligere 

er blevet behandlet i nærværende afhandling.
257

 Erhvervslivet udtrykker her, at de ikke har 

forståelse for det arbejde, som revisor ligger til grund for sin erklæring. Dermed er erhvervslivet 

heller ikke sikre på, i hvilken grad de kan have tillid til de årsregnskaber, som er underlagt en 

udvidet gennemgang frem for en revision.   

FSR besvarer denne forvirring ved at give Dansk Industri ret i, at erklæringerne er svære at forstå. 

De mener dog, at den nuværende udformning af erklæringsstandarden er den rigtige, da den 

opfylder behovet for en positiv erklæring, som følger strukturen i de internationale standarder.
258

 

Der er logik i FSR’s argument om, at der er fordel ved en erklæring, som ligner den erklæring, der 

gives ved revision i hvert fald mht. opbygningen.
259

 Det er dog vigtigt for ikke at udvide 

forventningskløften, at FSR og Erhvervsstyrelsen for oplyst regnskabsbrugeren om, at sikkerheden 

ikke er den samme i de to erklæringer. 

Både FSR og Dansk Industri henviser til, at der indgås en dialog mellem revisorerne og klasse B 

virksomhederne, så man ved fælles hjælp kan finde frem til, om en udvidet gennemgang også er den 

rigtige beslutning for både virksomhederne, men også for regnskabsbrugerne.
260

 I denne 

sammenhæng må virksomhederne ikke bare tage skyklapper på og kun fokusere på den besparelse, 

de selv kan opnå ved at vælge Udvidet Gennemgang. For den besparelse kan længe være sat 
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257

 Jf. afsnit 4.3.3.. 
258

 FSR – danske revisorer, Ugens kommentar: Ingen grund til forvirring om revision, 24. maj 2013 
259

 Ibid.  
260

 FSR – danske revisorer, Ugens kommentar: Ingen grund til forvirring om revision, 24. maj 2013 & Koktvedgaard, 

Kristian: Forvirring om revision, Børsen 24. maj 2013 



Copenhagen Business School 2013 

 

 73 

overstyr, hvis banker, investorer og kreditorer ikke får opfyldt deres behov ved den udvidede 

gennemgang. 



Copenhagen Business School 2013 

 

 74 

8. Litteraturliste 

Litteratur:  

Bøg, Kjeld C. & Kiertzner, Lars: Professionsetik for revisorer, Foreningen af Statsautoriserede 

Revisorer 2007 

Dalsgaard. Allan: Forventningskløften. I: RI Information, november 2008, s. 2 

Evald, Jens & Schaumburg-Müller, Sten: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 1. udg., 6. 

oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004 

Hansen, Søren Friis & Krenchel, Jens Valdemar: Dansk selskabsret 3, 2. udg., 1. oplag, Karnov 

Group A/S København 2011 

Hansen, Søren Friis & Krenchel, Jens Valdemar: Introduktion til Dansk selskabsret I, 3. udg., 

Thomson Reuters Professional A/S 2010 

Heiselberg, Leif: Aktieselskabsloven i 25 år – selskabsrettens udvikling og udvidelse. I: Juridiske 

emner ved Syddansk Universitet, 1999, s. 38-48  

Hørlyck, Erik: Interessentskaber og konsortier, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1996 

Johansen, Thomas Riise et. al.: Danske perspektiver på revisorer og revision, Karnov Group 

Denmark 2011 

Koktvedgaard, Kristian: Forvirring om revision. I: Børsen weekend, 24. maj 2013, s. 2 

Munck, Noe & Kristensen, Lars Hedegaard: Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 6. udg., 1. 

oplag, Jurist- og Økonomforbundets forlag 2010  

Nielsen, Ruth: Retskilder, 7. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002 

Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D.: Retskilder & Retsteorier, 3. udg., Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag 2011  

Sindballe, Kristian: Dansk selskabsret I, 2. udg., Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag 1936 

 

Dansk lovgivning: 

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 675 af 26. juni 2012 

Bemærkninger til forslaget om Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling 

af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.), Lovforslag nr. L 26 

Betænkning afgivet af Handelsministeriets Firmalovsudvalg, jf. betænkning nr. 613 1971 

Bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 



Copenhagen Business School 2013 

 

 75 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af 

årsregnskaber), jf. Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer nr. 385 af. 17. april 2013 

Erhvervsstyrelsen: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13, Høringsnotat vedrørende udkast 

til forslag om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven, 11. september 2012 

Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (forenkling af revisionspligten og 

styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.), jf. Lovforslag nr. L 26 af 10. oktober 2012 

Karnov Online: Lovbekendtgørelse om visse erhvervsdrivende virksomheder med kommentar, 2010 

Karnov Online: Lov om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om 

finansiel virksomhed (tilsyn med visse omdannede tidligere finansielle virksomheder, krav til 

ledelsen af sparekassefonde, ændring af stemmeretsbegrænsninger m.v.), 2011 

Lov om aktieselskaber, jf. lov nr. 370 af 1973 

Lov om Benyttelse af Firmaer samt af Fuldmagter til at underskrive per procura m.m., jf. lov af 23. 

januar 1862 

Lov om erhvervsdrivende virksomheder, jf. lov nr. 123 af 18. februar 1994 

Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lov nr. 448 af 7. juni 

2001 

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lov nr. 468 af 17. juni 

2008 

Lov om Handelsregistre, Firma og Prokura, jf. lov nr. 23 af 1. marts 1889 

Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lov nr. 284 af 10. juni 1981 

Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om erhvervsdrivende fonde, 

lov om erhvervsdrivende virksomheder, lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede 

revisorer (ændringer som følge af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af 

årsregnskab m.v.), jf. lov nr. 449 af 7. juni 2001 

Lov om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om finansiel virksomhed 

(tilsyn med visse omdannede tidligere finansielle virksomheder, krav til ledelsen af 

sparekassefonde, ændring af stemmeretsbegrænsninger m.v.), jf. lov nr. 616 af 14. juni 2011 

Lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (gennemførelse af 

ændring til 4. og 7. selskabsretsdirektiv samt undersøgelse af regnskaber m.v.), jf. lov nr. 1059 af 

23. december 1992  

Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket 

offentligt tilsyn med revisorer m.v.), jf. lov nr. 1232 af 18. december 2012 



Copenhagen Business School 2013 

 

 76 

Lovbekendtgørelse om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 

11. april 2011 

Lovbekendtgørelse om gældsbreve (gældsbrevsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 669 af 23. 

september 1986 

Lovbekendtgørelse om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven), jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012 

Lovbekendtgørelse om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 9. 

januar 2002  

Lovbekendtgørelse om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. 

maj 2010 

Lovbekendtgørelse om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 

661 af 25. september 1991 

Straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1007 af 24. oktober 2012 

Årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011 

 

EU-lovgivning: 

Rådets forordning om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), jf. forordning 

2137/85 af 25. juli 1985 

Rådets første direktiv af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i 

medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel 

selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige 

byrdefulde (68/151) 

Rådets fjerde direktiv af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om 

årsregnskaberne for visse selskabsformer (78/660) 

Rådets direktiv af 8. november 1990 om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF om 

henholdsvis årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så vidt angår deres anvendelsesområde 

(90/605) 

Rådets syvende direktiv af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om 

konsoliderede regnskaber (83/349) 

Rådets ottende direktiv af 10. april 1984 om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig 

revision af regnskaber (84/253) 



Copenhagen Business School 2013 

 

 77 

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2009/109/EF af 16. september 2009 om samordning af de 

garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til 

beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse 

garantier lige byrdefulde  

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af 

årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 

83/349/EØF og om ophævelsen af Rådets direktiv 84/253/EØF 

  

Standarder: 

FSR – danske revisorer: Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter 

årsregnskabsloven, Revisionsteknisk Udvalg, April 2013 

International Auditing and Assurance Standards Board: International standard om reviewopgaver 

2400 (ajourført) – Opgaver om review af historiske regnskaber, September 2012 

International Auditing and Assurance Standards Board: International standard om revision (ISA 

200) – Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse 

med internationale standarder om revision, December 2009 

International Auditing and Assurance Standards Board: International standard om revision (ISA 

330) – Revisors reaction på vurderede risici, December 2009 

International Auditing and Assurance Standards Board: International standard om revision (ISA 

500) – Revisionsbevis, December 2009 

International Auditing and Assurance Standards Board: International standard om revision (ISA 

560) – Efterfølgende begivenheder, December 2009 

International Auditing and Assurance Standards Board: International standard om revision (ISA 

570) – Fortsat drift (Going concern), December 2009  

 

Danske domme: 

STH 1922.307 

UfR 1915.422H 

UfR 1916.601H 

UfR 1916.1081H 

UfR 1921.959H 

UfR 1936.328H 



Copenhagen Business School 2013 

 

 78 

UfR 1936.1007H 

UfR 1967.738Ø 

UfR 1986.725H 

UfR 1994.321Ø 

UfR 1995.65VLK 

UfR 1998.183ØLK 

UfR 1999.1080V 

UfR 2002.765H 

UfR 2002.844H 

UfR 2003.296/2H 

UfR 2006.592H 

UfR 2009.256ØLK 

 

EU-domme: 

C-6/64 – Costa-ENEL 

 

Diverse:  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Bogføringsvejledning, Juni 1999 

Erhvervs- og Vækstministeriet: ”Enklere regler” – Den virksomhedsrettede indsats for bedre 

regulering 2012-2015, 2012  

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer: En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små 

og mellemstore virksomheder, 2009 

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Dansk Revisorforening: Retningslinjer for revisors 

etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), 2010 

Hansen, Søren Friis: Ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, I: Revision & 

Regnskabsvæsen, december 2011 

International Ethics Standards Board for Accountants: Handbook of the Code of Ethics for 

Professional Accountants, 2012 

Regeringen: Et Danmark, der står sammen, Regeringsgrundlag, oktober 2011 

 

 

 



Copenhagen Business School 2013 

 

 79 

Internetadresser: 

FSR – danske revisorer, Faglig viden: Erklæringsbekendtgørelsen, som ændret april 2013, 22. april 

2013 (besøgt 5. maj 2013) 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love%

20og%20bekendtgoerelser/Erklbek_april%202013 

FSR – danske revisorer, Nyheder 2013: Ny erklæringsstandard som alternativ til revision – nu er 

regelsættet på plads, 22. april 2013 (besøgt 4. maj 2013) 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202013/Ny-erklaeringsstandard-

som-alternativt-til-revision-nu-er-regelsaettet-paa-plads  

FSR – danske revisorer, Ugens kommentar 2012: Vejen ud af forventningskløften: Kommunikation 

og handling, 7. september 2012 (besøgt 18. maj 2013) 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-

kommentar-2012/Ugens-kommentar-7-september 

FSR – danske revisorer, Ugens kommentar: Ingen grund til forvirring om revision, 24. maj 2013 

(besøgt 4. maj 2013) 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-

kommentar-2013/Ugens%20kommentar-24-maj  

 

www.smvportalen.dk 

www.accaglobal.com 

www.eu-oplysningen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love%20og%20bekendtgoerelser/Erklbek_april%202013
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love%20og%20bekendtgoerelser/Erklbek_april%202013
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202013/Ny-erklaeringsstandard-som-alternativt-til-revision-nu-er-regelsaettet-paa-plads
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202013/Ny-erklaeringsstandard-som-alternativt-til-revision-nu-er-regelsaettet-paa-plads
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2012/Ugens-kommentar-7-september
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2012/Ugens-kommentar-7-september
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2013/Ugens%20kommentar-24-maj
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2013/Ugens%20kommentar-24-maj
http://www.smvportalen.dk/
http://www.accaglobal.com/
http://www.eu-oplysningen.dk/

