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1 Indledning 

1.1 Executive summary 

The extended review is based on the new International Standard on Review Engagements (ISRE 2400) 

(revised), which is effective for reviews of financial statements for periods ending on or after December 31, 

2013. 

 

To better understand the extended review, this assignment performs a regulatory analysis of the old ISRE 

2400 versus the new ISRE 2400. The regulatory analysis concludes, that the new ISRE 2400 is aggravating, 

compared to the old ISRE 2400. The most significant change in the new ISRE 2400, is that the auditor 

should perform additional procedures, when the auditor becomes aware that the financial statements may be 

materially misstated. Furthermore, there have been implemented procedures to address specific 

circumstances. 

 

Apart from the aggravating conditions in the new ISRE 2400, a review is different from an extended review, 

in that an extended review demand execution of additional actions toward specific areas such as, obtaining a 

land register, obtaining engagement confirmation from banks, send a letter to the company’s lawyer and 

finally obtain documentation for three months reporting of taxes, VAT, etc.  

 

This assignment furthermore investigates the differences between an audit and an extended review. The main 

difference between an audit and an extended review, is that an audit is more comprehensive and thorough in 

the way evidence is obtained and documented, in order to obtain the relevant level of security, that materially 

items in the financial statement is not materially misstated. 

 

To investigate whether the extended review will fulfill the government’s goal for implementing it, there have 

been made investigations toward the opinion and attitudes toward the extended review, by accounting 

stakeholders such as auditors, banks, Dansk Industri and Finansrådet. There have been made personal 

interview with state authorized auditors and bank employees.  

 

The result of the personal interviews and investigations on the comments to the draft of the extended review 

is that only a select few companies in accounting class B, will be recommended to use it. Furthermore it is 

most likely, that the expenses will not be cut by 25 percent in many cases.     
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1.2 Indledning til udvidet gennemgang 

Den 10. oktober 2012 fremsatte daværende Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn lovforslag nr. L 26 

omhandlende "Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven", herefter kaldet L 26. I dette 

lovforslag indgår et forslag om ændring af årsregnskabslovens § 135, stk. 1-3, hvor en virksomhed, omfattet 

af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for 

små virksomheder, hvilket udarbejdes af REVU og pr. den 5. november 2012 er afleveret til 

Erhvervsstyrelsen til videre bearbejdelse og kaldes ”Danske revisorers Standard om udvidet gennemgang af 

regnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, herefter kaldt udvidet gennemgang. En udvidet 

gennemgang vil jf. lovforslaget være en alternativ form for revision for alle virksomheder i regnskabsklasse 

B. L 26 blev vedtaget ved tredje behandling den 6. december 2012. 

 
Lovgiver har et stærkt ønske om, af flere årsager, at udvidet gennemgang bliver kaldt og betragtet som 

revision. Ved første øjekast ligner udvidet gennemgang dog mere eller mindre et review, med yderligere 

arbejdshandlinger, og det kan derfor diskuteres hvorvidt der er tale om revision eller review. Lovgiver har 

derfor kaldt udvidet gennemgang for Revision 2, og revisionsbranchen kalder det for udvidet gennemgang. 

Udvidet gennemgang er også blevet kaldt revision light. Lovgiver og revisionsbranchen er uenige om 

hvorvidt udvidet gennemgang kan og skal betragtes som revision eller review, og der foregår derfor ved 

tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling en stor diskussion herom. 

 

Der har fra dansk erhvervslivs side gennem en længere periode været et ønske om administrative lempelser, 

og der har været bred enighed i erhvervslivet om, at der bruges for mange penge på den administrative del af 

at drive virksomhed i Danmark. En del af disse omkostninger bliver brugt til revision. Som regelsættet er nu, 

bliver de fleste B virksomheder revideret ud fra de internationale standarder om revision, ISA’erne. ISA’erne 

skelner ikke mellem virksomhedsstørrelse, og dermed er de overordnede krav til revision meget omfattende 

for helt små virksomheder i regnskabsklasse B. Fra politisk side er man dermed kommet frem til, at nogle de 

administrative lempelser kan blive indfriet ved at lade virksomheder i klasse B vælge en alternativ og 

billigere form for revision, udvidet gennemgang. Jf. Lovforslag nr. L 26 er det regeringens ambition, at det 

kan lette revisionsomkostningerne med 25 procent for B-virksomheder, der vælger at lade sig revidere efter 

udvidet gennemgang. På samfundsniveau har man beregnet en samlet besparelse på 236 mio. kr. 

 

Lovforslaget vil kunne medføre store ændringer for den gældende praksis for revision af virksomheder i 

klasse B i Danmark og vil således blive en af de større og mere markante ændringer, der er foretaget indenfor 

revision af B virksomheder gennem de seneste år, såfremt lovforslaget bliver vedtaget. Indførelsen af udvidet 

gennemgang vil kunne medføre store ændringer i hverdagen for mange revisorer og muligvis medføre en 

ændret opfattelse af regnskaber, der er revideret efter en udvidet gennemgang, for banker og andre eksterne 

interessenter for B-virksomheder. Der er naturligvis ingen, der på nuværende tidspunkt kan vide, hvad de 
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konkrete konsekvenser vil være ved at give B-virksomheder en mulighed for at lade sig revidere efter en 

udvidet gennemgang, det kan vi kun gisne om. Hvor mange vil egentlig vælge at lade sig revidere ud fra en 

udvidet gennemgang? Vil bankerne have tiltro til regnskaber, der er revideret ud fra en udvidet gennemgang, 

og vil dette påvirke deres beslutninger omkring afgivelse af kredit? Vil revisorerne kunne reducere deres 

omkostninger med 25 procent ved de lempelser til revisionen, der indføres ved en udvidet gennemgang? Der 

er mange ubesvarede spørgsmål i forbindelsen med indførelsen af en nyere lempeligere revisionsform, og det 

er denne afhandlings intention at analysere sig frem til nogle af de konsekvenser, indførelsen af en udvidet 

gennemgang vil medføre. 

1.3 Formål 

Det videnmæssige formål med denne afhandling er at belyse, på hvilken baggrund den udvidede 

gennemgang er blevet udarbejdet. Det er derudover formålet gennem en empirisk tilgang at finde ud af, 

hvilke holdninger forskellige offentlige institutioner, interessegrupper fra erhvervslivet samt den finansielle 

sektor har til indførelsen af en udvidet gennemgang, og herigennem analysere sig frem til, om 

målsætningerne for indførelsen af en udvidet gennemgang kan blive indfriet. 

 

Indførelsen af en udvidet gennemgang kan blive en gennemgribende ændring af den nuværende praksis og 

kontrol med selskaber i regnskabsklasse B, og dermed er det i videnskabelig henseende på nuværende 

tidspunkt særdeles relevant at undersøge baggrunde for samt konsekvenser af en indførelse af udvidet 

gennemgang. 

1.4 Problemformulering 

Med udgangspunkt i foranstående afsnit om indledning og videnskabelige formål, ønskes en belysning af 

følgende hovedproblemstilling: 

 

 

  

 

 

 

 

Problemstillingen vil blive behandlet og analyseret gennem behandling og besvarelse af nedenstående 

underspørgsmål: 

 

• A) Hvad er formålet med, og målsætningerne for, indførelsen af en udvidet gennemgang? 

”Hvorledes adskiller udvidet gennemgang sig fra revision og review? Og vil udvidet 

gennemgang indfri de ønskede målsætninger, som regeringen ønsker at opnå gennem 

indførelsen af udvidet gennemgang?” 
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• B) Hvilke forskelle og ligheder findes mellem den gamle reviewstandard ISRE 2400 og den nye 

reviewstandard ISRE 2400? 

• C) Hvordan er udvidet gennemgang skærpende i forhold til et "kendt" review og nyt review? 

• D) Hvilke forskelle og ligheder findes mellem revision og udvidet gennemgang? 

• E) Hvad er nedenstående væsentlige regnskabsinteressenters indstilling og holdninger til indførelsen 

af udvidet gennemgang?  

o Revisorer 

o Bankmedarbejdere 

o Dansk Industri 

o Finansrådet 

1.5 Afgrænsning 

Afhandlingens omfang kan af ressourcemæssige årsager ikke beskæftige sig med alle aspekter af den i afsnit 

1.2 beskrevne problemformulering og dennes underspørgsmål. Der tages dermed udgangspunkt i de analyser 

og undersøgelser, som findes mest hensigtsmæssige til besvarelse af problemformuleringen. 

 

Det er ikke formålet i denne afhandling at beskrive samtlige forskelle mellem et gammelt review, nyt review, 

revision og udvidet gennemgang. Det er afhandlingens mål at fokusere på de væsentlige ændringer i den nye 

ISRE 2400, sammenlignet med den gamle ISRE 2400, hvorfor det må forventes, at ikke alle aspekter af 

ændringerne behandles. Denne tilgang vil ligeledes være tilstede i opgavens behandling af forskellen mellem 

revision og udvidet gennemgang. Det vil være for omfangsrigt at beskrive samtlige ændringer, hvorfor der 

afgrænses herfra. 

 

Ved undersøgelsen af, hvad væsentlige regnskabsinteressenters indstilling og holdning er til indførelsen af 

udvidet gennemgang afgrænses der til at undersøge følgende interessenters holdninger: Dansk Industri, 

Finansrådet, revisorer og banker. De valgte interessenter vurderes at være de væsentligste. Danske Industri 

repræsenterer virksomhederne. Finansrådet repræsenterer bankerne som helhed. Revisorer er den udførende 

part af udvidet gennemgang, og bankmedarbejderne er de personer der skal bruge udvidet gennemgang til at 

træffe beslutninger omkring afgivelse af kredit. Der afgrænses derfor til at forespørge flere 

regnskabsinteressenter idet det vurderes at blive for omfangsrigt. 

 

Behandlingen af påtegninger og erklæringer i denne opgave vil hovedsageligt være af undersøgende karakter 

i form af ordlyden, præsentationen og opbygningen. Der afgrænses derfor at gå i dybden med påtegninger og 

erklæringer i relation til den lovgivning de er underlagt i erklæringsbekendtgørelsen. 
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I afhandlingens kapital 5 behandles de ISA’er, der findes relevant til beskrivelsen af centrale forskelle 

mellem udvidet gennemgang og revision. Det vil være for omfangsrigt at behandle samtlige forskelle mellem 

udvidet gennemgang og revision i relation til ISA’erne, og af denne årsag afgrænses der fra at sammenligne 

udvidet gennemgang med alle ISA’er. 

1.6 Metode 

Der ligger ved tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling  en ny international standard om 

reviewopgaver, ISRE 2400, som er udgivet af (IFAC). Denne internationale standard er vedtaget på et 

IAASB møde i juni 2012, udsendt i endelig form i september 2012 og oversat til dansk af FSR – danske 

revisorer, som på nuværende tidspunkt er sendt i høring. Denne standard vil erstatte den gamle danske 

Internationale standard om review opgaver ISRE 2400, og have virkning for regnskabsår der slutter 31. 

december 2013 eller senere. For at kunne analysere, hvordan udvidet gennemgang adskiller sig fra review og 

revision, er det derfor naturligt at foretage en reguleringsanalyse af, hvilke forskelle og ligheder der findes 

mellem den gamle ISRE 2400 og den nye ISRE 2400, begge sammenlignet med udvidet gennemgang. På 

denne måde kan der dannes et billede af hvordan review ændrer sig og hvordan denne udvikling ses i relation 

til udvidet gennemgang. For at lave en sammenligning mellem udvidet gennemgang og revision 

sammenlignes udvidet gennemgang med de krav, der findes i ISA’erne. 

 

For at undersøge, hvilken indstilling og holdninger væsentlige regnskabsinteressenter har til en udvidet 

gennemgang, tages der kontakt til revisorer og banker, og der vælges at lave et kvalitativt personligt 

interview med disse regnskabsinteressenter. Indstillingen og holdningerne til udvidet gennemgang hos Dansk 

Industri og Finansrådet vil blive undersøgt gennem høringssvar til den nye erklæringsbekendtgørelse. Det er 

opgaveskrivers opfattelse, at de valgte interesseorganisationer repræsenterer væsentlige 

regnskabsinterressenters hverv, og derfor vil en udtalelse fra repræsentanter fra disse interesseorganisationer 

danne et billede af disse hvervs meninger og holdninger til indførelsen af en udvidet gennemgang som 

helhed. 

 

Denne afhandling vil metodemæssigt benytte sig af en reguleringsanalyser, selvstændige analyser samt 

diskussioner af den nuværende og kommende lovregulering og dernæst lave kvalitative personlige interviews 

til at belyse forskellige indstillinger og holdninger til de kommende ændringer indenfor revision af 

regnskaber i regnskabsklasse B i Danmark. 

 

Der findes flere forskellige metoder til at løse problemformuleringen i denne afhandling. 

Undersøgelsesaspektet og antallet af regnskabsinteressenter er potentielt meget omfangsrigt. Det er målet 

empirisk at belyse de overordnede holdninger og meninger hos de interesseorganisationer, der repræsenterer 

de væsentligste regnskabsinteressenter. Det ville simpelthen være for omfangsrigt at lave empiriske 
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undersøgelser hos alle regnskabsinteressenter, og der vil altid være subjektive meninger og holdninger på det 

felt, som afhandlingen omhandler. For at kunne danne en endelig konklusion omkring afhandlingens 

problemformulering vurderes den i dette afsnit beskrevne tilgang, i et ressourcemæssigt perspektiv, at være 

den mest hensigtsmæssige samt være den tilgang, der vidensmæssigt kan bidrage bedst til at belyse 

afhandlingens problemformulering. 

1.6.1 Kilder 

1.6.1.1. Valg af kilder 

Til indsamling af oplysninger og data til brug for udarbejdelsen af denne afhandling er der valgt en 

dokumentarisk tilgang til analyse af, hvilke forskelle der findes mellem en udvidet gennemgang, revision og 

review. Der indhentes dermed oplysninger fra lovgivningen i denne forbindelse. 

 

Den indsamlede datamængde kan inddeles i: 

1. Primære kilder 

2. Sekundære kilder 

 

Primære kilder består af: 

• Relevant dansk lovgivning, samt udkast hertil. 

 

Sekundære kilder omfatter fagbøger, tidsskrifter, artikler og andre publikationer inden for området. Der 

anvendes personinterviews fra personer, der repræsenterer væsentlige regnskabsinteressenter, i den 

udstrækning, det findes relevant. 

1.6.1.2 Kildekritik 

Det modtagne udkast af danske revisorers Standard om udvidet gennemgang af regnskaber, der udarbejdes 

efter årsregnskabsloven er udarbejdet af REVU, og har derfor høj grad af troværdighed. 

 

Lovgivningen indenfor området er hentet fra Karnovs hjemmeside, og er meget anset og troværdigt inden for 

udgivelse af lovgivning mv. hvorfor det lovgivningsmæssige materiale må anses for at være troværdigt. 

 

Personinterviews, der er foretaget af statsautoriserede revisorer og partnere, har alle en del kunder i SMV 

segmenter. Det er endvidere undersøgt før interviewene, at disse revisorer er højinformanter af udvidet 

gennemgang. Det vurderes dermed at disse interviews er foretaget af revisorer, som har en baggrund for at 

kunne bidrage til afhandlingens videnskabelige formål. 
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Personinterviews foretaget af bankmedarbejdere er alle foretaget af personer, der i banken har en stilling, 

hvor udvidet gennemgang vil blive brugt fremadrettet, enten gennem direkte kundekontakt og 

beslutningsproces vedrørende kreditgivning til SMV segmentet, eller i en rådgivende form til bankens 

handlingsmåde, som en konsekvens af indførelsen af udvidet gennemgang. Det skal til sidst nævnes, at det 

ikke har været muligt før interviewene at sikre sig at bankmedarbejderne var højinformanter af udvidet 

gennemgang, men såfremt de interviewede personer har manglet information til besvarelse af spørgsmålene, 

har interviewer informeret på et niveau, så der kunne svares på spørgsmålet. På denne baggrund vurderes de 

interviewede bankmedarbejdere at kunne bidrage til det videnskabelige formål med afhandlingen. 

 

Høringssvar fra Dansk Industri og Finansrådet er hentet i PDF dokument fra den offentlige hjemmeside 

www.borger.dk, og herunder høringsportalen, som er offentlig tilgængelig. PDF dokumentet vurderes på 

baggrund heraf at være udgivet af lovgiver, og være en kilde som der er tillid til. 

 

Afhandlingen anvender artikler som er udgivet af FSR. FSR er i revisionsbranchen en interesseorganisation 

for statsautoriserede revisorer, som der vurderes at have høj grad af pålidelighed. 

 

Der anvendes statistiske data fra Danmarks Statistik, som er den offentlige udgiver af empiriske data. 

Danmarks Statistik har høj grad af pålidelighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 Afhandlingens struktur 

Afhandlingens struktur kan skitseres således:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Kap. 1
•Problemformulering.

Kap. 2
•Baggrund, formål og målsætning med indførelse af udvidet gennemgang.

Kap. 3
•Reguleringsanalyse mellem den gamle ISRE 2400 og den nye ISRE 2400.

Kap. 4

•Hvordan er udvidet gennemgang skærpende i forhold til et kendt review og 
et nyt review?

Kap. 5
•Forskelle og ligheder mellem udvidet gennemgang og revision.

Kap. 6
•Meninger og holdninger til udvidet gennemgang.

Kap. 7

•Diskussion af, hvorvidt udvidet gennemgang vil formå at indfri de 
målsætninger, som regeringen har med indførelsen af en udvidet 
gennemgang.

Kap. 8 •Konklusion

Kap. 9
•Perspektivering

Udvidet gennemgang 

Afhandlingens struktur kan skitseres således: 

Problemformulering.

Baggrund, formål og målsætning med indførelse af udvidet gennemgang.

Reguleringsanalyse mellem den gamle ISRE 2400 og den nye ISRE 2400.

Hvordan er udvidet gennemgang skærpende i forhold til et kendt review og 

Forskelle og ligheder mellem udvidet gennemgang og revision.

Meninger og holdninger til udvidet gennemgang.

Diskussion af, hvorvidt udvidet gennemgang vil formå at indfri de 
målsætninger, som regeringen har med indførelsen af en udvidet 

 

12 

 

 

Baggrund, formål og målsætning med indførelse af udvidet gennemgang.

Reguleringsanalyse mellem den gamle ISRE 2400 og den nye ISRE 2400.

Hvordan er udvidet gennemgang skærpende i forhold til et kendt review og 

Diskussion af, hvorvidt udvidet gennemgang vil formå at indfri de 
målsætninger, som regeringen har med indførelsen af en udvidet 
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Afhandlingens problemstilling vil blive undersøgt ud fra ovenstående struktur. Kapitel 1 omhandler alt det 

indledende til afhandlingen. Kapitel 2 fungerer som en indledning til problemformuleringens overordnede 

problemstilling, og er en nødvendig basis for resten af afhandlingen. Kapital 3 – 5 er af analyserende 

karakter. Kapital 6 indeholder undersøgelseselementer og endelig danner alle ovenstående kapitler 

udgangspunkt for kapital 7, som er et diskussionsafsnit, baseret på de undersøgende kapitler. Til sidst 

udformes en konklusion i afsnit 8 og der udarbejdes endeligt en perspektivering i afhandlingens kapital 9. 
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2 Baggrund, formål og målsætning med indførelse af udvidet gennemgang 

2.1 Baggrunden for indførelsen af udvidet gennemgang 

Revisionsbranchen er konstant udsat for ændringer i lovgivningen. Dette sker, idet revision kort beskrevet er 

et produkt der skal skabe økonomisk tryghed i samfundet. Kravene til revision på et givet tidspunkt vil 

dermed altid være et udtryk for den grad af tryghed, som omverdenen efterspørger. Klassiske eksempler 

herpå er skærpelser af graden af revision efter en skandale. Enron skandalen, som er en af de mere kendte og 

ofte nævnte skandaler, medførte eksempelvis indførelsen af den såkaldte Sarbanes-Oxley act, som bl.a. 

skærpede uafhængighedsreglerne for revisorer samt medførte restriktioner på de rådgivningsopgaver en 

revisor måtte tilbyde klienter der samtidig blev revideret1. Den grad af sikkerhed man ønsker for den 

regnskabsmæssige kontrol bliver i Danmark reguleret i den del af lovgivningen som omhandler hvornår en 

virksomhed skal revideres, eller bliver undtaget herfra, nærmere bestemt årsregnskabsloven og dennes pt. § 

135. 

 

I Danmark har man altid været glad for kontrol, som middel til at skabe tryghed. Der bliver årligt brugt store 

summer til kontrol i form af revision af virksomheder, skattekontrol hos virksomheder mv. Kontrol koster 

penge, og der er naturligvis en balancegang mellem den grad af sikkerhed man ønsker, og omkostningerne 

hertil. i mange andre EU lande, end Danmark, arbejder man med meget større talstørrelser for en 

virksomhed, før lovgivningen kræver en revision af virksomheden. Hvis Danmark, som eksempel, 

sammenlignes med vore Tyske naboer vil det se således ud: 

 

Figur 2.1 - Oversigt over revisionspligt i Danmark og Tyskland 

Grænse for revisionspligt Tyskland i mio. DKK Grænse for revisionspligt Danmark i mio. DKK 

  Små selskaber 

Virksomhedsklasse B (små virksomheder), 

selskab 

Omsætning 72 4 

Balancesum 36 8 

Antal 

medarbejdere Max 50 Max 12 

Kilde: DanTax, Valutakurser.dk og Erhvervsstyrelsen 

Eurokurs pr. 11 december 2012, 7,4593, afrundet til hele mio. DKK. 

 

Ovenstående figur 2.1 skal forstås på den måde, at såfremt en virksomhed i to på hinanden følgende 

regnskabsår overskrider to af de 3 grænser for omsætning, balancesum og antal medarbejdere, skal 

                                                      

1 Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes%E2%80%93Oxley_Act 
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virksomheden revideres. Som det ses af figur 2.1 ligger grænserne for revisionspligten i Tyskland væsentligt 

højere end i Danmark. I Danmark er det naturligvis talstørrelser for selskaber, og ikke personligt ejede 

virksomheder. Der er ikke revisionspligt for personligt ejede virksomheder i Danmark. I Tyskland er der slet 

ikke revisionspligt for små selskaber. Set med Tyske øjne er de danske grænser for, hvornår der skal føres 

revision af en virksomhed derfor ekstremt lave. Generelt set er det svært for de andre EU medlemslande at 

forstå, de lave krav til virksomhedsstørrelser der medfører en lovgivningsbestemt revisionspligt. I EU har 

man en klar holdning til, at B-virksomheder i Danmark ikke burde være undergivet revisionspligt. 

 

Den lave grænse for revisionspligt i Danmark skal ses i sammenhæng med den danske erhvervsdemografi. 

Sammensætningen af virksomheder i det danske erhvervsliv er karakteriseret af mange små virksomheder og 

få store virksomheder. I Danmarks statistikbank er det muligt at danne en tabel over virksomhedsformer, og 

deres samlede andel af det danske erhvervslivs omsætning i 2010. 2010 er året for de senest opgjorte tal. 

 

Figur 2.2 Erhvervsdemografi i Danmark efter enhed, ejerform og tid 

Erhvervsdemografi efter enhed, ejerform og tid, 

Omsætning (1000 kr.) 

  2010 Procent 

Enkeltmandsfirma 6.932.816 30% 

Interessentskab mv. 1.719.580 7% 

Aktieselskab 2.358.283 10% 

Fond, forening mv. 399.135 2% 

Anpartsselskab 10.321.456 45% 

Andelsforening 211.221 1% 

Offentlig myndighed 0 0% 

Anden ejer 1.052.390 5% 

I alt 22.994.881 100% 

      

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, udvalgt tabel2 

 

Som figur 2.2 viser, kommer 82 procent af det danske erhvervslivs omsætning i 2010 fra 

enkeltmandsfirmaer, interessentskaber mv. samt anpartsselskaber. De fleste anpartsselskaber i Danmark er B 

virksomheder. Såfremt man helt fjerner revisionspligten fra B-virksomheder i Danmark, vil man fjerne en 

                                                      

2 Internetside: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536 
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stor del af den regnskabsmæssige kontrol med det danske erhvervsliv. Dette har således været argumentet 

imod at fjerne revisionspligten fra B-virksomheder. 

 

Der har fra Dansk erhvervslivs side længe været et ønske om administrative lettelser for de danske 

virksomheder. Politikerne har været opmærksomme herpå, og det sted politikerne har set som en mulighed 

for administrative lettelser er på revisionsomkostningerne. Dette har naturligvis givet anledning til en hed 

debat mellem lovgiver, repræsentanter for det danske erhvervsliv, den finansielle sektor og ikke mindst 

revisorbranchen. Processen er endt med, at lovgiver har besluttet at indføre en alternativ form for revision, 

udvidet gennemgang. 

2.2 Formål og målsætninger for indførelsen af udvidet gennemgang  

Jf. L 26 fremgår det af regeringsgrundlaget "Et Danmark, der står sammen" fra oktober 2011, at det er en 

hovedprioritet for regeringen at skabe vækst og nye arbejdspladser. Det beskrives ligeledes at dette 

forudsætter der er gode rammebetingelser for de danske virksomheder. Der skrives således i L 26 "Det er 

regeringens mål med indsatsen, at de administrative byrder for virksomhederne i 2015 er lavere end i dag, 

og at der sættes ind, hvor det gavner virksomhederne mest"4. I L 26 er en af forslagene hertil, et forslag til 

indførelsen af en erklæringsstandard (udvidet gennemgang), som er særligt tilpasset behovene i mindre 

virksomheder. Regeringen er af den opfattelse, at de gældende revisionsstandarder er udarbejdet med henblik 

på revision af store og komplekse virksomheder og derfor mener man ikke disse er særligt velegnede til 

revision af små virksomheder.5 Dermed er det ideen at små virksomheder kan blive revideret efter en 

erklæringsstandard, som i højere grad er tilpasset virksomheden og dens regnskabsbrugeres behov. 

 

Det er jf. L 26 målsætningen og forventningen, at en revision som udføres efter udvidet gennemgang skal 

kunne reducere omkostningerne ved en revision med ca. 25 procent. Regeringen har lavet nogle beregninger 

på baggrund heraf, hvor forslaget vurderes på samfundsniveau til at kunne medvirke til lettelser på i alt 236 

mio. kr.6 Det er regeringens målsætning og forventning at udvidet gennemgang skal fremstå som et reelt 

alternativ til revision for de B-virksomheder, der er omfattet af revisionspligt. Forslaget til revision efter 

udvidet gennemgang er dermed med til at opnå regeringens målsætning for, at de administrative byrder for 

virksomhederne skal være lettet i 2015, og stadig sikre, at de grundlæggende regnskabsmæssige forhold er i 

orden i de små danske virksomheder, som ikke kan fravælge lovpligtig revision.7 

                                                      

4 L 26, side 3 

5 L 26, side 3 

6 L 26, side 4 

7 L 26, side 4 
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2. 3 Delkonklusion 

Konklusionen på baggrund, formål og målsætning med indførelsen af en udvidet gennemgang er, at der i 

dansk erhvervsliv gennem en længere periode har været et ønske om administrative lettelser. Ønsket fra det 

danske erhvervsliv, set i sammenhæng med EU's opfattelse af for strenge danske revisionsregler, er ført til et 

forslag om indførelse af revision efter en udvidet gennemgang, som betragtes som revision, men skal ses 

som et alternativ til revision efter revisionsstandarderne. Målsætningen er, at en revision efter en udvidet 

gennemgang skal kunne lette den administrative byrde for en revision med ca. 25 procent. Forslaget er en del 

af en række tiltag, som skal medføre administrative lettelser for det danske erhvervsliv inden 2015. Forslaget 

skal ses i forlængelse af regeringsgrundlaget "Et Danmark, som står sammen", og skal være med til at skabe 

vækst og nye arbejdspladser. 

3 Reguleringsanalyse mellem den gamle ISRE 2400 og den nye ISRE 2400 

3.1 Formålet med reguleringsanalysen 

Der ligger ved tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling en ny international standard om 

reviewopgaver, ISRE 2400, som er udgivet af (IFAC). Denne internationale standard er vedtaget på et 

IAASB møde i juni 2012, udsendt i endelig form i september 2012 og oversat til dansk af FSR – danske 

revisorer, som på nuværende tidspunkt er sendt i høring. Denne standard vil erstatte den gamle danske 

Internationale standard om review opgaver ISRE 2400, og have virkning for regnskabsår der slutter 31. 

december 2013 eller senere. 

 

Det findes relevant at inddrage en reguleringsanalyse i denne afhandling mellem den gamle ISRE 2400 og 

den nye ISRE 2400, for at belyse udviklingen inden for review. Dette er med til at danne et billede af hvor 

review er på vej hen, og vil senere hen danne grundlag for en analyse af hvordan udvidet gennemgang 

adskiller sig fra et kendt review, og et nyt review. Reguleringsanalysen vil dermed være meget central i 

forståelsen af de nuværende udviklingstendenser indenfor review, men også være med til at danne et billede 

af, i hvilken retning den lovmæssige regulering i revisionsbranchen bevæger sig hen. 

3.2 Målet med et review 

Målsætningen med et review er i den gamle ISRE 2400 beskrevet således "Målet med et review af et 

regnskab er at sætte revisor i stand til at erklære, om revisor på basis af handlinger, som ikke giver samme 

grad af sikkerhed som ved revision, er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at 

regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en fastlagt 

regnskabsmæssig begrebsramme (begrænset sikkerhed)8. I den nye ISRE 2400 er denne målsætning stort set 

                                                      

8 ISRE 2400 DK Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, side 1 
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gengivet. Den nye ISRE 2400 har opdelt ovenstående beskrivelse fra den gamle ISRE i et punkt a) og b), 

hvor punkt a) er en beskrivelse af formålet omkring at opnå begrænset sikkerhed for, at regnskabet er uden 

væsentlig fejlinformation og punkt b) formulerer målsætningen omkring at gøre revisor i stand til at afgive 

en erklæring på regnskabet og kommunikere i overensstemmelse med kravene i den nye ISRE 2400. 

3.2.1 - Fratrædelse af reviewopgaven 

Den nye tilføjelse i målsætningen med et review beskriver, at såfremt der ikke kan opnås begrænset 

sikkerhed og en konklusion med forbehold i revisors erklæring vurderes at være utilstrækkelig efter 

omstændigheder, kræver den nye ISRE 2400 at revisor enten ikke udtrykker en konklusion i erklæringen 

vedrørende opgaven eller, hvor det er passende, fratræder opgaven, såfremt fratræden er mulig efter 

gældende lov eller øvrig regulering9. Denne skærpelse er yderligere uddybet i nye ISRE 2400 afsnit A8-A10 

samt A115 og A116. Her fremgår det jf. punkt A8-A10 at den nye ISRE kræver, at revisor ikke må udtrykke 

en konklusion om regnskabet såfremt revisor er forpligtet til at afgive en erklæring, og såfremt tilstrækkeligt 

og egnet bevis ikke foreligger, og de mulige indvirkninger på regnskabet af ikke opdagede fejlinformationer 

kan være væsentlige og gennemgribende. Begrænsninger i omfanget kan forekomme både før samt i løbet af 

en opgave. 

 

Jf. punkt A115 vil en fratrædelse af opgaven afhænge af graden af reviewets færdiggørelse på det tidspunkt 

hvor en begrænsning til færdiggørelse af reviewet indtræder. Såfremt reviewet grundlæggende er færdigt, 

kan revisor beslutte at færdiggøre reviewet i det omfang det kan lade sig gøre, og forklare begrænsningens 

omfang i erklæringen, hvor grundlaget for ikke at udtrykke en konklusion beskrives. 

 

Jf. Punkt A116 er det ikke muligt at fratræde en opgave hvis revisor ved lov eller øvrig regulering er pålagt 

at fortsætte en opgave. Der gives eksempler herpå som ved revision af offentlig virksomhed, eller 

jurisdiktioner, hvor der foretages review af en periode. Der kan således her laves en supplerende oplysning i 

erklæringen, hvor det forklares hvorfor fratræden af opgaven ikke har været mulig. 

 

Der har ikke tidligere været krav om, at revisor fratræder opgaven. Dette er dermed en skærpelse og kan 

betegnes som et signal omkring, at såfremt personlige virksomheder eller selskaber har en håbløs 

regnskabsmæssig registrering, beder man revisor om ikke at påtage sig opgaven, idet dette ikke vil have et 

formål. Det er formålsløst at prøve at opnå overbevisning på regnskabsmateriale man ikke kan opnå 

overbevisning omkring, det er med andre ord spildt arbejde, hvorfor revisor skal fratræde opgaven såfremt 

man får kendskab til, at der ikke kan opnås tilstrækkelig egnede beviser der kan danne grundlag for en 

konklusion om regnskabet. 

                                                      

9 International standard om review opgaver (ISRE) 2400 (ajourført), september 2012, punkt 15. 
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Hvis revisor fratræder opgaven, og der dermed ikke kan dannes en eller anden form for konklusion fra 

revisor, medvirker dette til at virksomheder kan have svært ved at få kreditvurderinger hos leverandører, eller 

opnå et banklån i banken. I det hele taget vil det skabe en mistanke fra eksterne interessenter af regnskabet, 

der gør at disse regnskabsinteressenter tænkeligt ikke vil involvere sig i virksomheden. Det er der naturligvis 

ingen virksomhedsledere der er interesseret i, og kravet om fratrædelse vil derfor give en erklæring en øget 

værdi for regnskabsinteressenter og for virksomheden selv. 

 

I praksis er det yderst sjældent, at revisor fratræder en opgave, idet revisor ofte ikke får et materiale der er så 

dårligt, at revisor ikke kan finde en løsning på opgaven. I praksis findes ofte løsninger på et problematisk 

bogholderi. 

3.4 Yderligere handlinger, når revisor bliver opmærksom på, at regnskabet kan indeholde 

væsentlig fejlinformation 

Jf. punkt 57 i den nye ISRE 2400, "skal revisor, såfremt revisor bliver opmærksom på et eller flere forhold, 

der giver revisor grund til at mene, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, udforme og 

udføre yderligere handlinger, der er tilstrækkelige til, at revisor kan konkludere, at forhold(ene) 

sandsynligvis ikke vil medføre at regnskabet som helhed indeholder væsentlig fejlinformation, eller fastslå at 

forhold(ene) medfører, at regnskabet som helhed indeholder væsentlig fejlinformation10". 

 

Dette krav om yderligere handlinger, såfremt revisor har mistanke om, at en given regnskabspost kan have 

væsentlig fejlinformation, er en af de store ændringer i den nye ISRE 2400, i forhold til den gamle ISRE 

2400. Revisors handlinger, når en regnskabspost er under mistanke for at kunne indeholde væsentlig 

fejlinformation, vil variere med omstændighederne, og det bliver et spørgsmål om en faglig vurdering hos 

den enkelte revisor, hvilke tiltag der vurderes tilstrækkelige for at opnå et bevis der enten kan sandsynliggøre 

eller fastslå, om der foreligger væsentlig fejlinformation på den enkelte regnskabspost, eller der ikke gør. 

Nødvendigheden af og omfanget af de yderligere handlinger vurderes efter de oplysninger revisor har opnået 

ved de allerede udførte handlinger, den opnåede forståelse af virksomheden og dennes omgivelser samt en 

individuel vurdering hos revisor om, hvor sandsynliggørende bevis der er nødvendigt for at adressere 

forholdet11. 

 

Der foreligger en central adskillelse i den nye ISRE punkt 57 (a) og (b), som er vigtig at skelne imellem. 

Punkt (a) foreskriver at revisor kan "konkludere, at forhold(ene) sandsynligvis ikke vil medføre, at 

                                                      

10 International standard om review opgaver (ISRE) 2400 (ajourført), september 2012, punkt 57, (a) og (b) 

11 International standard om review opgaver (ISRE) 2400 (ajourført), september 2012, A95-A97 
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regnskabet som helhed indeholder væsentlig fejlinformation". Der bruges sprogbruget, sandsynligvis, og ved 

sandsynligvis må dermed forstås begrænset sikkerhed. Revisor kan derved vælge at udforme og udføre 

yderligere handlinger, såfremt revisor har mistanke om at en regnskabspost kan indeholde væsentlig 

fejlinformation, og vælge at stoppe såfremt revisor har begrænset sikkerhed for, at regnskabsposten er uden 

fejlinformation. 

 

Punkt (b) foreskriver, at revisor kan fastslå, at forhold(ene) medfører, at regnskabet som helhed indeholder 

væsentlig fejlinformation. Ved ordet fastslå må det forstås således, at der er tale om høj grad af sikkerhed for, 

at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, og dermed også, at der er tale om revision. Såfremt 

revisor mener der er en væsentlig fejl i regnskabsposten, skal revisor dermed fastslå der er tale om en 

væsentlig fejl, og begrænset sikkerhed er ikke længere nok. Her skal der opnås et stærkere bevis der udføres 

via revisionslignende handlinger. 

 

Lovgiver har haft en intention om at påpege, at såfremt væsentlige fejl opstår, skal revisor være helt sikker 

på, og dermed fastslå, at der foreligger en væsentlig fejl. Væsentlige fejl vil, såfremt disse ikke bliver rettet, 

føre til en modificeret påtegning i et regnskab, og det er dermed også meget vigtigt, at revisor er helt sikker 

herpå, også selvom der er tale om et review. Modificerede påtegninger kan i værste fald betyde for en 

virksomhed, at denne ikke kan opnå finansiering fra banker og investorer, og også skabe mistro hos 

virksomhedens leverandører. Det er dermed ligeledes vigtigt i et review, at revisor er helt sikker på sin 

konklusion om væsentlige fejl. 

 

Der vil være mulighed for, at punkt (b) bliver fejlfortolket. I udvidet gennemgang (FSR's version) står der 

eksempelvis direkte i punkt 44, "...skal revisor udforme og udføre yderligere reviewhandlinger, der er 

tilstrækkelige til ..." og dernæst under punkt (b) forekommer ordlyden "fastslå", som af REVU er fortolket 

som værende høj grad af sikkerhed, og revision. Der er dermed en stor mulighed for fejlfortolkning, idet der 

netop står at revisor skal udføre yderligere reviewhandlinger, hvordan kan punkt (b) således opfattes som 

værende revision? Ordlyden er desværre ikke helt hensigtsmæssig, og der vil uden tvivl opstå forvirring 

omkring denne formulering. 

 

Den nye ISRE 2400's krav om yderligere handlinger forklares i vejledningsafsnittet A99. Revisor opdager 

ved analysen af tilgodehavender et væsentligt overforfaldent beløb, der giver revisor grund til at mene, at 

tilgodehavenderne kan have indeholde væsentlig fejlinformation i regnskabet. Ledelsen bliver derfor 

forespurgt, om der er tilgodehavender, som bør vises værdiforringende i regnskabet. Forespørgslen hos 

ledelsen er dermed det første led i yderligere handlinger omkring et overforfaldent beløb på tilgodehavender 

fra salg, hvor revisor altid først skal forsøge at sandsynliggøre, at der ikke foreligger væsentlig 
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fejlinformation, jf. nye ISRE 2400, og denne handling er et led i at opnå begrænset sikkerhed for 

regnskabsposten jf. punkt 57 (a). 

 

Afsnit A99 beskriver herefter tre mulige udfald, alt efter den daglige ledelses svar på forholdet omkring de 

overforfaldne tilgodehavender. jf. underpunkt a) kan ledelsens svar gøre det muligt for revisor at konkludere, 

at tilgodehavenderne sandsynligvis ikke er væsentligt fejlbehæftede, og i så fald vil yderligere handlinger 

ikke være påkrævet. Et sandsynligt scenarie i denne tid kan her være, at ledelsen fortæller om, og fremviser 

mailkorrespondencer, over, at de debitorer der skylder penge er i likviditetsmæssige vanskeligheder, men 

regner med at ville betale efter nogle måneder, når de er kommet til penge igen. I dette tilfælde er der ikke 

håndgribelige beviser på at tilgodehavenderne vil blive indfriet, men der er fremvist betalingsvilje, og 

dermed en stor sandsynlighed for, at tilgodehavender vil blive indfriet fremover. Revisor kan dermed 

konkludere at tilgodehavenderne sandsynligvis ikke er fejlbehæftede, og yderligere handlinger er ikke 

påkrævet. 

 

I A99, underpunkt b), kan samtalen med ledelsen gøre det muligt for revisor at fastslå, at forholdet betyder, 

at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Der kan her eksempelvis være tale om en eller flere 

debitor der har stået forfalden i over et år, men ledelsen nægter at nedskrive tilgodehavenderne. Ledelsen 

forklarer at de har modtaget advokatbreve på flere debitorer, hvoraf det fremgår at debitor-selskaberne er 

taget under konkursbehandling og kreditorer ikke kan forvente at modtage deres udestående. Ledelsen mener 

alligevel at tilgodehavenderne kan blive indfriet. I et sådan tilfælde kan revisor fastslå, at regnskabet vil 

indeholde væsentlig fejlinformation. Yderligere handlinger vil ikke være påkrævet og revisor vil udforme en 

konklusion om, at regnskabet som helhed indeholder fejlinformation. 

 

I A99, underpunkt c) kan samtalen med ledelsen betyde, at revisor fortsat mener, at tilgodehavenderne 

sandsynligvis er væsentlig fejlbehæftede, uden revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet bevis der kan 

fastslå, at regnskabet rent faktisk er fejlbehæftet. Dermed er revisor i en situation, hvor revisor fortsat har 

mistanke om at der kan være væsentlig fejlinformation, og skal dermed fortsætte med sine handlinger. Der 

foreslås i A99 en anmodning fra ledelsen om en analyse af modtagne beløb efter balancedagen på de 

pågældende tilgodehavender, men er dette ikke nok bør revisor fortsætte endnu engang med at søge 

overbevisning. Kan revisor i yderste konsekvens ikke opnå sandsynlighed for at tilgodehavenderne ikke er 

fejlbehæftede, eller fastslå at de er det, er der dermed tale om begrænsning i omfang, og der kan ikke 

udformes en konklusion om regnskabet, såfremt fejlen er gennemgribende, ellers vil der blive udformet en 

påtegning med forbehold for tilgodehavender. 
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Der kan naturligvis udformes andre handlinger, end de ovenfor beskrevne handlinger, men det er op til den 

enkelte revisor at udføre de handlinger, som revisor mener er nok til at konkludere på den nye ISRE punkt 57 

(a) eller (b). 

 

I et review udført efter den gamle ISRE 2400, har der ikke været krav om at revisor skulle udføre direkte 

detailtest, som eksempelvis test af efterfølgende indbetalinger på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. 

I den gamle ISRE 2400 er der i vejledningen, "Eksempler på detaljerede handlinger, som kan udføres ved 

review af et regnskab"12, beskrevet hvordan man kan behandle et review af tilgodehavender. Punkterne 24-

31 omhandler for det meste forespørgsler og drøftelser med ledelsen. Jf. punkt 27 skal revisor få en 

aldersfordelt debitorsaldoliste og spørge til usædvanlige store konti, kreditsaldi mv. og spørge til 

debitorernes betalingsevne. Som tillæg hertil kan man jf. punkt 29 spørge om, hvordan man identificerer 

langsomme betalere og foretager nedskrivninger af dubiøse debitorer. Der er dog intet krav til at efterprøve 

om debitorer der ikke nedskrives til, rent faktisk også betaler. Efter den gamle ISRE 2400 må det dermed 

forstås således, at revisor udelukkende gennem analytiske handlinger og forespørgsler skal forsøge at opnå 

begrænset sikkerhed for om regnskabsposten er fejlbehæftet, men ikke foretage yderligere. 

 

Ovenstående er et godt eksempel på, at et review altid udelukkende har bestået af analyser og forespørgsler, 

men stoppet her. Dette er formodentlig også en af grundene til, at et review er blevet betragtet som ikke at 

give nogen værdi. Det efterprøves ikke i den gamle ISRE 2400, om ledelsens udsagn er korrekte, og 

regnskabets retvisende billede kan dermed betragtes som værende et produkt af, om der i virksomheden er en 

dygtig og ikke mindst ærlig ledelse. Såfremt ledelsen vælger at lyve om de tilgodehavender virksomheden er 

i besiddelse af, vil tilgodehavenderne dermed efter gammel ISRE 2400 blive taget op i regnskabet til fuld 

værdi, hvis ledelsen ønsker at vise et godt resultat i det pågældende år. De yderligere handlinger, der nu er et 

krav i den nye ISRE 2400, er dermed en klar skærpelse af den grad af overbevisning man ønsker at få i et 

review, og vil også være med til at give et review mere værdi. 

3.4.1 Yderligere handlinger, Review nærmer sig revision 

Det bemærkes, som beskrevet i afsnit 3.4, at ordlyden omkring de yderligere handlinger beskrives som at 

revisor skal kunne konkludere, at en regnskabspost sandsynligvis ikke vil medføre væsentlig fejlinformation, 

eller fastlå at regnskabsposten er væsentligt fejlbehæftet. Ordlyden fastlå, må betragtes som værende en høj 

grad af sikkerhed for, at det givne forhold vil medføre væsentlig fejinformation, og dermed også betyde, at 

der i reviewet indgår revisionslignende handlinger. Selv ved analytiske handlinger og forespørgsler til 

                                                      

12 "ISRE 2400 DK Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning", med 

virkning for erklæringer der afgives 1. juli 2012 og senere, side 6 
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ledelsen, der har til formål at give begrænset sikkerhed for en given regnskabspost, må det alligevel betragtes 

som en skærpelse af revisors opnåede bevis, for mistænkeliggjorte regnskabsposter, og dermed vil review 

nærme sig revision. 

 

Eksemplet omkring overfaldne tilgodehavender fra salg i afsnit A99 ligner meget revisionslignende 

handlinger, når man ønsker at teste værdiansættelsen af det pågældende tilgodehavende. Man starter med at 

forespørge ledelsen om de mener tilgodehavendet kan indfris, og såfremt dette ikke giver overbevisning 

indhentes analyse af efterfølgende indbetalinger, meget lignende revision, hvor man direkte tester 

værdiansættelsen på et tilgodehavende ved test til efterfølgende indbetalinger. I et gammeldags review kunne 

revisor, som beskrevet i afsnit 3.4, have nøjedes med at forespørge ledelsen, idet der ikke er krav om mere 

end denne handling. 

 

Kravet omkring yderligere handlinger er interessant, idet at et review her laver en meget tydelig drejning 

mod revision, men også en indikation af, at man ikke mener et gammelt review giver værdi, hvis man nøjes 

med de krævede undersøgelser såsom forespørgsler til ledelsen og analytiske handlinger. Analytiske 

handlinger kan give revisor stærke indikationer på om et regnskab er fejlbehæftet, ikke mindst ved en 

analyse af en virksomheds bruttoavanceprocent. Der kan være naturlige forklaringer ved en svingning, og 

derfor kan man også nå langt med en forespørgsel til ledelsen, som kan forklare udsvinget ved forøgede 

priser på varekøb gennem året, men med priser på solgte varer, som ikke har været stigende. Revisor kan ved 

analytisk gennemgang også efterprøve en sådan påstand, uden den større tidsanvendelse. Der vil dog altid 

være forhold, hvor revisor ikke kan opnå en overvejende sandsynlig sikkerhed, medmindre man anvender 

substansrevision, eksempelvis i form af detailtest. Et godt eksempel herpå, er størrelsen af et varelager. 

3.4.2 Review af varelager - en praktisk udfordring i kravet om yderligere handlinger i ny ISRE 

2400 

Normalt vil revisor i et review, som beskrevet under afsnit 3.4.1., kunne identificere uregelmæssigheder i et 

regnskab ved analysen af en bruttoavanceprocent. Såfremt denne udviser kraftige og mistænkelige udsving, 

vil revisor efterfølgende forespørge ledelsen, om der skulle være nogle logiske forklaringer på den svingende 

bruttoavanceprocent. Hvis revisor ikke er af den opfattelse, at de afgivne forklaringer er logiske og har 

sammenhæng med de øvrige dele af regnskabet, kan revisor komme frem til, at forklaringen kan være at 

værdien af varelageret er forkert, og revisor dermed stadig har mistanke om, at varelageret kan indeholde en 

væsentlig fejl. Dermed er revisor, jf. punkt 57 i den nye ISRE 2400, forpligtet til at udforme og udføre 

yderligere handlinger, der er tilstrækkelige til, at revisor kan konkludere, at forholdet ikke vil medføre, eller 

fastslå at forholdet medfører, væsentlig fejlinformation i regnskabet. 
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I ovenstående situation kommer revisor frem til, at varelageret kan være væsentligt fejlbehæftet, som følge af 

et udsving i bruttoavanceprocenten. Revisor kommer frem til, efter at have foretaget flere analytiske 

handlinger og forespørgsler til ledelsen, samt efter at have lavet et pristjeck på varelageret, at det er 

nødvendigt at foretage en fysisk lageroptælling, for at kunne konkludere, hvorvidt regnskabet indeholder en 

væsentlig fejl. Idet revisor foretager reviewet i marts måned, og regnskabet er et kalenderår, giver dette nogle 

store praktiske udfordringer, idet revisor ikke kan efterprøve den optælling af lageret, som fandt sted den 31. 

december. Dermed kan revisor ikke opnå overbevisning for tilstedeværelsen af det varelager ud fra den liste, 

som revisor har modtaget fra ledelsen. 

 

En mulig løsning på denne problemstilling, er at foretage en fysisk lageroptælling i marts måned, og dernæst 

via faktureringsnotaer på varekøb og varesalg, beregne sig baglæns frem til varelageret den 31. december. 

Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, vil revisor være i en situation, hvor der er tale om begrænsning i 

omfanget af revisionen, og vil dermed ikke kunne udtrykke en konklusion om regnskabet. Endnu en 

lageroptælling vil være omkostningsfyldt for virksomheden, og der vil være ekstra arbejdstimer, også 

sammenlignet med revision, at skulle beregne sig baglæns frem til lagerværdien den 31. december i det 

pågældende regnskabsår. Her går reviewet altså hen og bliver særdeles omkostningsfyldt, hvor det i stedet 

burde være det stik modsatte. 

 

Såfremt der er tale om en kendt klient for revisor, kan revisor på baggrund af de foregående år dermed 

allerede i planlægningsfasen overveje, om det ikke vil være bedst at planlægge en fysisk lageroptælling, selv 

om der er tale om et review, såfremt der historisk har været usikkerheder tilknyttet til varelagerets størrelse. 

Hvis der derimod er tale om en ny klient, kunne revisor i planlægningsfasen beregne bruttoavanceprocenter i 

regnskabet for de tre foregående regnskabsår, og forud for reviewet indledningsvist forespørge ledelsen, om 

man har haft historiske problematikker omkring varelageret, og dermed foretaget væsentlige reguleringer på  

varelageret. 

 

For nogle virksomheder vil revisor, i et review efter den nye ISRE 2400, være nødsaget til at foretage en 

optælling af varelageret hvert år, fordi virksomheden ikke selv har en god kontrol i registrering af til og 

afgange herpå. Det har ikke tidligere været nødvendigt at overveje dette ved et review, fordi den gamle ISRE 

2400 ikke stiller krav om, at såfremt revisor mistænkeliggør en regnskabspost for at indeholde væsentlig 

fejlinformation, skal revisor fortsætte med at udføre handlinger, indtil revisor har opnået overbevisning for at 

regnskabsposten enten indeholder væsentlig fejlinformation, eller ikke gør. I et review efter den gamle ISRE 

2400 ville revisor have foretaget en analyse af regnskabet som helhed, og spurgt ind til den svingende 

bruttoavanceprocent. Såfremt ledelsen forklarer dette ved et udsving i kostpriserne, vil revisor højst 

sandsynligt stoppe her, også på trods af revisor har en mindre mistanke om, det ikke virker helt sandsynligt. 
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3.4.3 Yderligere handlinger - sætter krav til revisors professionelle dømmekraft 

Kravet om yderligere handlinger kan også ses som en tilbagevendelse af tiltroen til revisors professionelle 

dømmekraft. Gennem det seneste årti, og som resultatet af få store skandaler, som har fået megen 

presseomtale, indenfor revisorbranchen, har revisionsbranchen været underlagt en konstant og større stigende 

regulering. Der er kommet mange krav til hvad revisor skal foretage sig, før revisor kan være sikker på, at en 

regnskabspost er retvisende. Revision har dermed været udført efter såkaldte checklister. De yderligere 

handlinger er meget baseret på revisors professionelle dømmekraft. Hvornår er en regnskabspost mistænkelig 

for at indeholde væsentlig fejlinformation? Svaret på dette spørgsmål må nødvendigvis findes i en lang 

række faktorer, som revisor automatisk tager stilling til ved et review. Såfremt en ledelse fremstår som 

uhæderlig, eller revisor har opdaget at ledelsen direkte lyver, så vil revisor automatisk have en stor skepsis til 

alle regnskabsposter. Hvis ledelsen derimod fremstår som hæderlig og dygtig, vil revisor tværtimod have en 

anden tilgang til regnskabsposterne. Såfremt revisor har foretaget review eller revision i den pågældende 

virksomhed før, har revisor nødvendigvis en idé om hvilke poster der kan være fejlbehæftede. Indledende 

regnskabsanalyse vil dog som udgangspunkt give et billede af, hvilke poster der kan være fejlbehæftede, men 

det er meget essentielt at revisor har en forståelse af virksomheden der foretages review af, idet forståelsen af 

virksomhedens kontroller og virksomhedens transaktioner vil give revisor den største forudsætning for at 

kunne identificere hvilke regnskabsposter der kan være underlagt væsentlig fejlinformation. 

 

Aldrende debitorer giver objektivt set automatisk anledning til at mistænkeliggøre de pågældende 

tilgodehavender for at være overvurderet i værdiansættelsen, og et større udsving i en bruttoavanceprocent 

vil ligeledes give anledning til at mistænkeliggøre varelagerets værdi, eller en mangel i vareforbruget og 

dermed fejl i periodiseringen og manglende overholdelse af matchingprincippet,  men der vil være mange 

tilfælde, hvor det er en individuel vurdering af, hvornår en regnskabspost kan være fejlbehæftet. 

 

En lønpost der procentvis er steget meget, men hvor ledelsen forklarer der er sket fyringer men også 

nyansættelser, men i helhedsbilledet de samme antal ansatte, er et andet tænkt eksempel på en objektiv 

mistænkeliggørelse af regnskabsposten. Ledelsen forklarer der har været få lønstigninger, men det er ikke 

nok til at overbevise revisor om den procentvise stigning. Det er muligt at bogholderen er begyndt at 

udbetale løn til sig selv ud fra en tidligere ansat der endnu ikke er afmeldt i systemet. Scenariet er i små 

virksomheder en sjældenhed, fordi ledelsen ofte har overblik over hele virksommheden, og fører stærk 

kontrol i det daglige, men det kan forekomme. I denne situation må revisor gribe til substanshandlinger for at 

finde ud af præcist hvem der får løn, og hvor meget de får, og om dette er korrekt. I denne situation vil der 

også være tale om mulige besvigelser, hvorfor revisor yderligere er underlagt kravet om handlinger rettet 

mod specifikke forhold, i den nye ISRE 2400 jf. punkt 52, som denne afhandling vil komme nærmere ind på 

i de efterfølgende afsnit. 
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En tænkt virksomhed sælger gavekort, og virksomheden har en bruttoavance på 70% jf. saldobalancen. 

Virksomheden har intet varelager, og gavekort sælges på en hjemmeside, og når gavekortene bliver brugt vil 

de pågældende butikker gavekortene er udstedt til fakturere virksomheden, hvorved vareforbruget opstår.  

Ved opnåelse af kendskabet til virksomheden oplyser ledelsen man opnår en avance pr. solgt gavekort 

mellem 30-45%, efter de aftaler man har indgået med butikkerne. Dette er igen et klart og objektivt eksempel 

på, at der er noget galt i denne virksomhed, men også et godt eksempel på, hvor vigtigt det er revisor opnår 

et kendskab til virksomheden. Revisor mistænkeliggør virksomheden for ikke at overholde 

matchingprincippet, og periodiseringen af vareforbruget er forkert. Revisor vil herefter fortsætte med at 

foretage handlinger til, at der kan konkluderes at vareforbruget enten sandsynligvis ikke indeholder 

væsentlig fejlinformation, eller fastslår at vareforbruget indeholder væsentlig fejlinformation. 

 

Ud over de ovenstående eksempler kan det også tænkes, at det i visse tilfælde vil være meget individuelt fra 

revisor til revisor, hvornår revisor mener en regnskabspost må anses for at være mistænkelig for at kunne 

indeholde væsentlig fejlinformation. Hvor store procentvise udsving skal der være på en regnskabspost før 

denne bliver mistænkeliggjort? Hvor store må udsving i bruttoavanceprocenter være før det bør undersøges? 

Problematikken i dette vil i sidste ende kun blive afklaret efter udgivelsen af denne ISRE 2400, og når det 

går galt, og dette efterprøves i retten. Indtil da, kan revisor kun efter bedste overbevisning foretage reviewet 

som revisor mener det bør udføres. Det er dog opgaveskrivers holdning, at der fremadrettet vil komme mere 

konkrete vejledninger, efter domspraksis, når revisorer bliver stævnet for eventuelle forhold i et regnskab, 

der burde være undersøgt. 

 

Der findes ikke i den nye ISRE 2400 en konkret beskrivelse af hvilke handlinger revisor bør foretage sig, når 

revisor mener en regnskabspost er fejlbehæftet. Revisor skal "udforme og udføre yderligere handlinger, der 

er tilstrækkelige til, at revisor kan konkludere at forholde(ene) sandsynligvis ikke vil medføre at regnskabet 

som helhed indeholder væsentlig fejlinformation eller fastlå, at forhold(ene) sandsynligvis medfører, at 

regnskabet som helhed indeholder væsentlig fejlinformation"13. Der henvises til vejledning i ny ISRE 2400 

punkt A95-99 omkring yderligere forståelse heraf, og der kan i A96 læses følgende "Revisors reaktion ved 

udførelsen af yderligere handlinger i relation til en post, som revisor har grund til at mene kan være 

væsentligt fejlbehæftet i regnskabet, vil variere med omstændighederne og er et spørgsmål for revisors 

faglige vurdering". Det står dermed helt klart, at det er op til revisor, hvilke handlinger revisor mener er 

bedst egnet til at opnå et tilstrækkeligt og egnet bevis, der gør revisor i stand til at konkludere om regnskabet 

vil indeholde væsentlig fejlinformation. Det er med andre ord revisors professionelle dømmekraft og den så 

                                                      

13 International standard om review opgaver (ISRE) 2400 (ajourført), september 2012, punkt 57. 
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ofte omtalte "mavefornemmelse" der vil føre til hvordan yderligere handlinger udføres og deres omfang 

heraf. 

3.4.3.1 - Vil revisors professionelle dømmekraft give anledning til forskellige resultater? 

Idet udførelsen af yderligere handlinger vil være en konkret vurdering fra revisor til revisor, vil det give 

anledning til at formode, at resultatet af et review i en vis grad, vil blive forskellig alt efter hvilken revisor 

der udfører en reviewopgave. Det er et tænkeligt scenarie, at revisorer, inden for en vis grænse naturligvis, 

vil have forskellig opfattelse af hvilke dele af et regnskab der skal udføres yderligere handlinger på, og 

dernæst yderligere hvornår der konkluderes på, om en regnskabspost sandsynligvis indeholder væsentlig 

fejlinformation. Nogle revisorer er mere grundige end andre, og derfor kan konklusionen af et regnskab blive 

forskelligt. Hvorvidt dette er et problem, eller ikke er, er umuligt på nuværende tidspunkt at vide noget om. 

Dog kan der historisk drages en paralel til, at tidligere lovgivning omkring anvendelse af revisors 

professionelle dømmekraft er blevet anset som utilstrækkelig, hvorfor lovgivningen gennem de seneste to 

årtier har båret mere i retning af checklister, end tiltro alene til revisors professionelle vurdering og 

dømmekraft.  

Det virker derimod usandsynligt, at der vil være en forskellig opfattelse af, hvornår revisor kan fastslå, 

hvorvidt en regnskabspost indeholder væsentlig fejlinformation. Kravet hertil er netop en så høj grad af 

sikkerhed, som kræves ved revision, at revisor skal være meget sikker i sin konklusion heraf, og det er her 

opgaveskrivers opfattelse, at der ikke kan være tvivl herom fra revisor til revisor. Anledningen til et 

forskelligt resultat fra revisor til revisor i denne forbindelse vil udelukkende bestå i, om alle revisorer der vil 

udføre en given reviewopgave, vil fortsætte fra handlinger der giver begrænset sikkerhed, og fortsætte med 

handlinger der kan fastslå om en regnskabspost indeholder væsentlig fejlinformation (høj grad af sikkerhed). 

 

Dog kan der ud fra ovenstående modargumenteres med, at der i den nye ISRE 2400, er kommet krav til 

handlinger rettet mod specifikke forhold. Disse handlinger gennemgås mere detaljeret i afsnit 3.5, og der 

henvises hertil såfremt læser måtte have en yderligere forståelse heraf for den følgende diskussion. Kravet 

om handlinger rettet mod specifikke forhold må formodes at være et modspil til kun at basere et review på 

handlinger der subjektivt udvælges af den revisor, der udfører et review. Eksempelvis er der under 

finanskrisen kommet mere fokus på områder som going-concern og myndighederne har gennem de seneste 

år fået mere fokus på handel med nærtstående parter, for at dæmme op for skattesvindel. Dermed vil den nye 

ISRE 2400 være et resultat af både en tilbagevenden, og tiltro til, revisors professionelle dømmekraft, men 

også en skærpelse af handlinger inden for de områder, lovgiver mener revisor ikke må gå på kompromis 

med, men som menes altid vil være genstand for specifikke og yderligere undersøgelser. 

 

Der vil dermed på trods af kravet om yderligere handlinger, sandsynligvis ikke komme forskellige 

konklusioner på de regnskabsmæssige områder og poster, som lovgiver har valgt som værende underlagt en 
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højere grad af risiko på, idet det kræves at revisor på disse områder udfører en række specifikke handlinger 

herpå. 

3.4.4 - Yderligere handlinger, et spørgsmål om honorar? 

Jf. ny ISRE 2400, vejledningspunkt A98, kan de yderligere handlinger både bestå af yderligere forespørgsler 

eller analytiske handlinger, eller andre typer af handlinger som eksempelvis detailtest eller eksterne 

bekræftelser. Idet et review honorarmæssigt er en del lavere end revision, kan det diskuteres om revisorer vil 

springe over hvor gærdet er lavest i tilfælde hvor det er svært at indhente et honorar der kan dække revisors 

arbejde. Såfremt en virksomhed har ønsket et review, og revisor gennem sit arbejde konstaterer mange 

uregelmæssigheder kan det være tvivlsomt om kravet til yderligere handlinger vil blive opfyldt fuldstændig 

efter hensigten. Nogle revisorer vil formodentlig være tilbøjelige til at mene at forespørgsler og analyser må 

være nok, og anses for tilstrækkeligt, selvom det efter de nye krav ikke vil være det. Det er opgaveskrivers 

overbevisning at honoraret kan spille en rolle her, idet et review i virksomheder med uregelmæssigheder alt 

andet lige vil blive dyrere at udføre, sammenlignet med et review efter den gamle ISRE 2400. 

 

Revisorer bliver konstant presset på honoraret under den florerende finanskrise, på tidspunktet for denne 

afhandling. Revisorer bliver lovgivningsmæssigt mødt med nye og skærpende krav, hvilket kravet til 

yderligere handlinger også er. Idet revisor er nødt til at udføre flere handlinger for at opnå overbevisning om 

det retvisende billede af regnskabet end førhen, på trods af kravet om begrænset sikkerhed i et review, vil det 

uden tvivl give udfordringer i relation til honoraret på review. Et review vil, i virksomheder hvor 

uregelmæssigheder er til stede, blive dyrere at udføre end i den gamle ISRE 2400. Det er tvivlsomt om 

revisorer kan forøge honoraret på baggrund heraf. Dermed må det også være tvivlsomt, om revisorer kan 

formå at overholde de nye krav, såfremt et review honorarmæssigt skal hænge sammen. De fleste revisorer 

ønsker dog ikke at dumme sig, og vil dermed foretage det nødvendige arbejde, for at sikre sig regnskabet er 

retvisende og kan stå på mål med den afgivne erkæring. 

3.4.5 - Vil yderligere handlinger medføre, at review kun er for uproblematiske virksomheder? 

Det kan ud fra afsnit 3.4.3 og 3.4.4 diskuteres, om et review fremadrettet kun vil blive foreslået og solgt til 

relativt uproblematiske virksomheder. Kravet om yderligere handlinger får et review til at nærme sig revision 

meget kraftigt, idet kravet til udførelse af handlinger på regnskabsposter, som revisor mener kan være 

fejlbehæftet, er steget væsentligt, og i nogle tilfælde vil kræve direkte revision af de formodede fejlbehæftede 

regnskabsposter. I meget problematiske virksomheder vil virksomheden der er underlagt review, kun kunne 

spare omkostningerne  til selve revisionsprotokollatet. 

 

Revisor bør derfor stille sig selv det spørgsmål, om et review er det rigtige for en virksomhed, hvor der er 

mange uregelmæssigheder i det bogholderi, som præsenteres for revisor. Jf. ny ISRE 2400, punkt 29, bør 
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revisor ved klientaccept ikke acceptere en reviewopgave hvis "revisor ikke er overbevist om (a) i) at opgaven 

har et fornuftigt formål, eller (a) ii) at det efter omstændighederne vil være hensægtsmæssigt at udføre en 

reviewopgave". Det kan diskuteres om det ikke er bedre der i stedet udføres revision i virksomheder, der 

historisk har mange uregelmæssigheder i det bogholderi, som revisor præsenteres for, jf. ny ISRE 2400 

punkt 29, (a) ii). For det første vil kravene i den nye ISRE 2400 medføre. at revisor skal udføre mange 

revisionslignende handlinger, og for det andet vil en revision yderligere påføre merværdi for virksomheden i 

form af en erklæring på regnskabet med høj grad af sikkerhed, i stedet for begrænset sikkerhed i et review. 

Såfremt virksomheden finansierer sine aktiviteter gennem en bankforbindelse, er det også et spørgsmål om 

banken vil kræve revision, men det vil afhandlingen komme ind på senere. 

 

Det kan diskuteres hvorvidt revisor kan blive ansvarlig for ikke at overholde ny ISRE 2400, punkt 29, (a) ii), 

ved et review af en ny virksomhed, idet revisor ikke kan have kendskab til bogholderiet, første gang der 

udføres en reviewopgave. Hvis revisor tværtimod har kendskab til at der forefindes et problematisk 

bogholderi, vil det efter opgaveskrivers vurdering ikke være hensigtsmæssigt at rådgive en virksomhed til at 

få et review, idet det ikke vil blive særligt omkostningsbesparende i forhold til revision, og revision vil give 

en merværdi for virksomheden.  

 

Såfremt det skal være omkostningsbesparende, og virksomheden udelukkende er interesseret i at få lavet et 

regnskab, kan revisor, i teorien, i stedet anbefale at der udføres en opgave om opstilling af historiske 

finansielle oplysninger eller en anden opgave om regnskabsmæssig assistance, hvor dette måtte være 

hensigtsmæssigt. Dog vil revisor her være bekendt med, at regnskabet ikke vil være retvisende, og det kan 

derfor også her diskuteres om det af revisor vil være etisk korrekt at foreslå en virksomhed at lave et forkert 

regnskab, blot fordi virksomheden ønsker det skal være billigt. En virksomhed må vel være interesseret i at 

få et korrekt billede af virksomheden resultat og finansielle stilling, men revisor kan kun anbefale om 

fordelene heri, og det er i sidste ende virksomhedens egen beslutning om hvilket produkt man ønsker at købe 

sig til hos revisor. Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt, herunder revisors virke som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, er det opgaveskrivers vurdering at et alternativ til review, i virksomheder der har store 

uregelmæssigheder i bogholderiet, bør anbefales revision, idet alternativerne vil give helt forkerte resultater. 

3.5 Handlinger rettet mod specifikke forhold 

Som noget helt nyt er der i den nye ISRE oprettet et specifikt afsnit, som omhandler handlinger rettet mod 

specifikke forhold. Der er dermed kommet en skærpelse af review indenfor en række områder, som lovgiver 

mener har brug for yderligere skærpelser i et review.  
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3.5.1 Nærtstående parter 

Transaktioner med nærtstående parter er en af de review områder der har fået øget fokus. Som udgangspunkt 

skal man forespørge ledelsen omkring transaktioner med nærtstående parter, men dette er ikke nok. Revisor 

skal under reviewet fortsat være opmærksom på ordninger eller oplysninger, der kan tyde på, at der er 

relationer til eller transaktioner med nærtstående parter, som den daglige ledelse ikke tidligere har konstateret 

eller oplyst om14.  

 

Dermed beder man revisor have yderligere skepsis indenfor dette område, når man gennemfører et review 

efter den nye ISRE 2400. I relation hertil skal revisor, hvis revisor under reviewet konstaterer, at der er 

foretaget betydelige transaktioner, som ligger uden for virksomhedens normale forretningsområde, 

forespørge den daglige ledelse om transaktionens art (a), om nærtstående parter kan være involverede (b) og 

den forretningsmæssige begrundelse (eller mangel herpå) for de pågældende transaktioner15. Der bemærkes 

ordlyden "skal". Såfremt revisor konstaterer betydelige transaktioner, er revisor dermed forpligtet til, og bør 

dokumentere, ovenstående punkt (a), (b) og (c). Det bemærkes dog også yderligere, at der er tale om 

forespørgsler hos den daglige ledelse, der står ikke beskrevet at revisor skal fastslå, eller indhente 

underliggende dokumentation for. Der er dermed tale om handlinger der giver begrænset sikkerhed for 

transaktioner med nærtstående parter. 

 

Såfremt revisor mistænkeliggør, at der på baggrund af væsentlige transaktioner, kan være en væsentlig fejl i 

regnskabet, bør revisor dog fortsætte med at udføre handlinger, jævnførende afsnit 3.4 om yderligere 

handlinger, når revisor bliver opmærksom på at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation. Revisor 

er forpligtet til at forespørge ledelsen om transaktioner med nærtstående parter, men giver dette ikke 

anledning til yderligere, er revisor ikke forpligtet til mere end at foretage forespørgslen. 

 

Nærtstående parter er en af de områder, hvor et selskab, eller en hovedaktionær, kan opnå en skattemæssig 

gevinst såfremt der bliver handlet til priser, som ikke er markedsmæssige priser. Der er netop af denne årsag 

reguleret herfor i lovgivningen, nærmere bestemt armslængdeprincippet i ligningslovens § 2, som er en 

skattemæssig værnsregel, der sikrer mod skatteoptimering. En af de mest almindelige former for 

skatteoptimering der er set hos selskaber er de interne handler som multinationale selskaber har lavet med 

hinanden, for dermed at placere indtægterne i det land, hvor beskatningen er lavest. Hvis et polsk selskab har 

et datterselskab i Danmark og et datterselskab i Polen, så vil man med fordel kunne udføre transaktioner 

herimellem, således at indtægterne føres fra det Danske datterselskab til det Polske datterselskab, og 

                                                      

14 International standard om review opgaver (ISRE) 2400 (ajourført), september 2012, punkt 50. 

15 International standard om review opgaver (ISRE) 2400 (ajourført), september 2012, punkt 51. 
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koncernen vil dermed få en mindre skatteudgift. En anden form for skatteoptimering er en skatteoptimering 

af en hovedaktionær eller dennes nærtstående private formue gennem transaktioner med selskabet. 

Eksempelvis kan selskabet vælge at sælge aktiver ud af selskabet til hovedaktionærens Kone eller børn til 

fordelagtige priser, og dermed begunstige privatøkonomien. Omvendt kan selskabet også købe aktiver til 

overpris fra familie eller venner. 

 

Ovenstående transaktioner med nærtstående parter kan have relation til skattesvindel, og man søger derfor at 

dæmme op herfor i et review nu. Således skal revisor være ekstra opmærksom på transaktioner til 

nærtstående parter og transaktioner der ikke følger markedsmæssige vilkår. 

 

3.5.2 Besvigelser og manglende overholdelse af love eller øvrig regulering 

Såfremt revisor gennem reviewet opdager, at der er tegn på besvigelser i virksomheden, eller at 

virksomheden ikke har overholdt love eller øvrig regulering, eller såfremt der er mistanke herom, er der nu 

kommet krav om at revisor skal kommunikere forholdet til det passende niveau i ledelsen eller den øverste 

ledelse hvor dette er relevant. Revisor skal anmode om den daglige ledelses vurdering af eventuelle 

indvirkninger på regnskabet, overveje hvilken eventuel indvirkning ledelsens kommunikation om 

indvirkning af besvigelserne vil få på revisors konklusion og erklæring, og endelig fastlå om der er et ansvar 

for at rapportere de konstaterede eller formodede besvigelser eller ulovlige handlinger til en part uden for 

virksomheden16. 

 

Det er netop interessant at revisor jævnførende punkt 52 (d), skal "fastslå, om der er et ansvar for at 

rapportere de konstaterede eller formodede besvigelser eller ulovlige handlinger til en part uden for 

virksomheden". Et review efter den gamle ISRE 2400 er netop bl.a. kendetegnet ved, at revisor ikke skal 

oplyse om eksempelvis forkert eller mangelfuld indberetning af løn efter dansk lovgivning i 

reviewpåtegningen. Ved revision vil, såfremt revisor konstaterer et sådant forhold i virksomheden, en sådan 

lovovertrædelse give anledning til en supplerende påtegning i regnskabet, og vil ligeledes give anledning til 

at oplyse om en overtrædelse af denne lovgivning på virksomhedens selvangivelse. Ved et review, efter den 

gamle ISRE 2400, vil revisor direkte overtræde sin tavshedspligt, såfremt revisor indfører en sådan 

supplerende oplysning i sin reviewpåtegning. Der skal endnu engang ligges mærke til ordlyden "fastslå" som 

betyder, at revisor kun med høj grad af sikkerhed, og dermed kun gennem revisionshandlinger og 

håndgribelige beviser, må konkludere hvorvidt der er tale om en lovmæssig overtrædelse, eller der ikke er.  

 

 

                                                      

16 International standard om review opgaver (ISRE) 2400 (ajourført), september 2012, punkt 52. 
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3.5.3 Fortsat drift 

Der er kommet mere fokus på vurdering af going concern siden finanskrisen indtraf. FSR har bl.a. skrevet en 

artikel herom der hedder”kvalitetskontrol-manglende overvejelser omkring going concern", skrevet den 2. 

februar 201217. 

 

Det er problematisk at revisionsbranchen har undervurderet vigtigheden af at undersøge og dokumentere 

going-concern hos virksomhederne. Det beskrives i artiklen ”kvalitetskontrol-manglende overvejelser 

omkring going-concern" at revisorkontrollens redegørelse for kvalitetskontrol tilbage i 2010 har vist, at 46% 

af de udførte kontroller har ført til sanktioner fra revisortilsynet. Der har i flere tilfælde hverken været 

dokumenteret overvejelser omkring going-concern, hverken som et led i planlægningen eller udførelsen af 

revisionen. Det er desuden uheldigt for branchen, at dette var til trods for, at der i flere af sagerne var 

åbenlyse indikationer på forhold, der kunne rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte 

driften. Det skal dog bemærkes, at manglende dokumentation ikke nødvendigvis har medført fejlagtige 

konklusioner. Det skal desuden bemærkes, at det er utrolig svært at indhente dokumentation for going-

concern forhold. 

 

Artiklen fremhæver, at det ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er utrolig vigtigt, at der i 

erklæringsopgaver, hvor der er usikkerhed på virksomhedens evne til at fortsætte driften, udføres 

tilstrækkelige revisionsarbejder og dokumentation herfor. Det er naturligt, at sådanne resultater, også i 

udlandet, fører til en opstramning, ikke mindst afspejlet i den tid vi lever i med et stort stigende antal 

konkurser, som følge af den florerende finanskrise. 

 

Der er dermed kommet et specifikt afsnit i den nye ISRE 2400 omkring overvejelser af fortsat drift, punkt 53 

og 54 samt underliggende vejledning i A93. Et review af et regnskab omfatter nu overvejelser om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften. Det har tidligere naturligvis været god regnskabsskik, at man i 

den gamle ISRE 2400 også havde overvejelser herom, men området er blevet skærpet, og området er dermed 

kommet frem under "handlinger rettet mod specifikke forhold" i den nye ISRE 2400, hvilket er en indikation 

på at emnet er et fokusområde fremadrettet. 

 

Revisor skal overveje den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, og skal 

dække samme periode, som ledelsen lagde til grund ved sin vurdering efter den relevante regnskabsmæssige 

                                                      

17 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Kvalitetskontrol/Kvalitetskontrol-manglende-

overvejelser-om-going-concern 
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begrebsramme, eller efter lov og øvrig regulering såfremt en længere periode følger heraf18. Overvejelser af 

going concern skal følge årsregnskabslovens definition heraf, nærmere bestemt § 13, punkt 4 som lyder at 

"Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at 

kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses 

med denne afvikling". Der kan drages stærke paralleller mellem beskrivelsen af overvejelser om going 

concern i den nye ISRE 2400 og IAS 570 Fortsat drift (going concern). Perioden skal dække samme periode, 

som ledelsen lagde til grund ved sin vurdering, og denne periode omhandler som regel et år. IAS 1 definerer 

denne periode som en periode der mindst bør være på, men ikke er begrænset til, en periode på mindst 12 

måneder efter balancedagen.  

 

Såfremt virksomheden har positiv egenkapital, sund likviditet og en sund udvikling, vil det være nok at 

dokumentere dette, som en indikation af, at man har overvejet om virksomheden kan fortsætte som en going 

concern. Ordlyden i punkt 53 ”Et review af et regnskab omfatter overvejelser om virksomhedens evne til at 

fortsætte driften” må nemlig opfattes som, at revisor i alle tilfælde under et review, skal tage stilling til 

virksomhedens evne til at fortsætte driften fremadrettet, og hermed også dokumentere disse overvejelser. 

I den gamle ISRE 2400 er der ikke krav om disse overvejelser, men det er dog god revisionsskik at foretage 

disse overvejelser. Det er nu nedfældet på skrift, at revisor skal foretage disse overvejelser, og dermed også 

dokumentere disse overvejelser. 

 

Hvis revisor under udførelsen af reviewet bliver opmærksom på begivenheder eller forhold, der kan skabe 

betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor foretage yderligere handlinger for 

at opnå tilstrækkelig overbevisning for, at virksomheden kan fortsætte som going concern. Mere specifikt 

skal revisor forespørge ledelsen om de fremtidige planer, der kan påvirke virksomhedens evne til at fortsætte 

driften, og spørge ind til gennemførligheden heraf. Dernæst skal revisor vurdere resultatet af forespørgslerne 

for at overveje om disse svar er tilstrækkelige19. 

 

Det skal bemærkes, at beskrivelsen i den nye ISRE 2400 omkring going concern konstant benytter 

terminologien forespørgsler og overvejelser, og ikke indhente dokumentation for, eller fastslå. Dermed vil 

det i princippet være nok at dokumentere at man har talt med ledelsen omkring fortsat going concern, og at 

ledelsens forventninger til fremtiden er sammenhængende og overvejende sandsynlige. 

                                                      

18 International standard om review opgaver (ISRE) 2400 (ajourført), september 2012, punkt 53. 

19 International standard om review opgaver (ISRE) 2400 (ajourført), september 2012, punkt 54. 
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3.6 Planlægning som en iterativ proces 

Planlægningen er i den nye ISRE 2400 beskrevet som en iterativ proces, og vil dermed ikke være fastsat fra 

starten. Dermed vil review fremover mere ligne revision, også i planlægningsprocessen. I den gamle ISRE 

2400, skal revisor jf. punkt 19 ”gøre sig de samme overvejelser omkring væsentlighed, som hvis der skulle 

afgives en revisionskonklusion på regnskabet”. Overvejelserne omkring væsentlighedsniveauet har ikke 

ændret sig fra den gamle ISRE 2400 til den nye ISRE 2400. Revisor skal stadigvæk behandle 

væsentlighedsniveauet i et review, som hvis der skulle afgives en revisionspåtegning. Der hvor ændringen 

sker, er den iterative proces, hvor også overvejelserne omkring væsentligheden vil ændre sig, såfremt revisor 

gennem reviewet opnår kendskab til forhold, der gør at væsentlighedsniveauet vil ændre sig. 

 

I relation til væsentlighedsniveauet og generel planlægning, skal revisor i den nye ISRE 2400 "...opnå en 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser samt den relevante regnskabsmæssige begrebsramme for at 

identificere områder i regnskabet, hvor der sandsynligvis kan opstå væsentlig fejlinformation, og 

derigennem tilvejebringe et grundlag for at udforme handlinger, der retter sig mod disse områder.20”. Jf. 

A76 er forståelsen af virksomheden og dens omgivelser en kontinuerlig og dynamisk proces, hvor der 

indsamles, opdateres og analyseres oplysninger under hele reviewet. Jf. A76 skal revisors opnåede viden om 

virksomheden anvendes iterativt under hele udførelsen af reviewet. Endelig beskriver A76, at hvis der er tale 

om fortsættelse af klientforhold, vil revisors forståelse af virksomheden omfatte det kendskab, der er opnået 

ved opgaver, som revisor tidligere har udført i relation til virksomhedens regnskab og andre finansielle 

oplysninger. 

 

Ovenstående beskrivelse i den nye ISRE 2400 er, bortset fra beskrivelsen af den iterative 

planlægningsproces, meget identisk med beskrivelsen i den gamle ISRE 2400, punkt 14 og 15. Der kan ikke 

dannes en begrundet og velovervejet gennemgang af en virksomhed, revisor ikke har forståelse for, det 

forekommer meget naturligt. Det forekommer ligeledes naturligt at en planlægningsproces kan ændre sig 

gennem reviewopgaven, idet man ved reviewet kan opnå kendskab til betydelige forhold, der fører til en 

radikal ændring af planlægningsprocessen. Det er et kærkomment tiltag i den nye ISRE 2400, at 

planlægningen som en iterativ proces ændres i takt med et review, såfremt revisor bliver opmærksom på 

forhold, der kan medføre at regnskabet i al væsentlighed ikke er retvisende, således at fejlinformation i 

regnskaber underlagt review kan minimeres. 

3.7 Revisors erklæring om det udførte review 

Der kommer til at ske ændringer i revisors erklæring på en reviewopgave udført efter den nye ISRE 2400. 

Ændringerne vil blive beskrevet i de følgende underafsnit. 

                                                      

20 International standard om review opgaver (ISRE) 2400 (ajourført), september 2012, punkt 45. 
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3.7.1 Ledelsesansvar 

Som noget nyt i revisors erklæring om det udførte review er der i påtegningen for review udført efter den nye 

ISRE 2400 nu indført et afsnit i erklæringen om ledelsesansar jf. ny ISRE 2400 punkt 86, (d). Afsnittet vil 

mere konkret komme til at hedde "Ledelsens ansvar for regnskabet". Afsnittet skal jf. punkt 86 (d) indeholde 

"en beskrivelse af den daglige ledelses ansvar for udarbejdelsen af regnskabet, herunder en forklaring på, at 

den daglige ledelse er ansvarlig for i) regnskabets udarbejdelse i forbindelse med den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme, herunder, hvor det er relevant regnskabets retvisende billede og iii) den 

interne kontrol, som den daglige ledelse fastslår for nødvendig for at kunne udarbejde er regnskab, der er 

uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl". 

 

I påtegningen efter den gamle ISRE 2400 er ledelsens ansvar for regnskabet kort beskrevet under 

erklæringens indledende afsnit under "Til ejeren af virksomhed ABC" (eksempel ved reviewerklæring på en 

klasse A virksomhed). Her skrives der "virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet". Denne 

formulering er beskrevet i den gamle ISRE 2400, side 8, "Eksempel på reviewerklæring uden forbehold(her 

illustreret for en klasse A-virksomhed". Formuleringen er nok til at overholde den gamle ISRE 2400 punkt 

26, (c), (ii), hvor det står beskrevet at reviewerklæringen på et regnskab skal indeholde "en omtale af 

virksomhedsledelens ansvar og af revisors ansvar". Der formuleres dermed ikke konkret hvad ledelsen er 

ansvarlig for, men kun meget generelt at ledelsen er ansvarlig for hele årsregnskabet. 

 

I den nye reviewerklæring efter den nye ISRE 2400 har man dermed besluttet at udforme en mere oplysende 

del af hvad ledelsen er ansvarlig for, ligesom man gør i en revisionspåtegning, og reviewerklæringen vil som 

følge heraf ligne opbygningen af en revisionspåtegning yderligere. 

3.7.2 Overskrifter i reviewerklæringen drager paraleller til en revisionspåtegning 

Påtegningen vil nu kunne drage paraleller til en revisionspåtegning idet man nu vil anvende nogle mere 

sigende overskrifter på revisors konklusion på regnskabet. Såfremt revisors reviewerklæring vil være 

modificeret, vil der nu komme overskrifter såsom "grundlag for konklusion med forbehold", "konklusion 

med forbehold", "grundlag for afkræftende konklusion", "afkræftende konklusion", "grundlag for manglende 

konklusion" og "manglende konklusion". Overskrifterne i påtegningen vil dermed afspejle og kommunikere 

de forhold i reviewet, som revisor ønsker at kommunikere og regnskabsbrugeren bør være opmærksom på. 

 

Alt efter hvilke overskrifter der anvendes vil komme an på, om der er tale om væsentlige, men ikke 

gennemgribende forhold eller væsentlige og gennemgribende forhold. Såfrem der i reviewet er konstateret 

væsentlige, men ikke gennemgribende forhold anvendes overskrifterne "grundlag for konklusion med 

forbehold" og "konklusion med forbehold", såfremt der i reviewet er konstateret væsentlige og 

gennemgribende forhold i regnskabet anvendes "grundlag for afkræftende konklusion" og "afkræftende 
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konklusion" . Sidst men ikke mindst kan der være tale om begrænsninger i revisors arbejde, hvilket afspejles 

i teksten "grundlag for manglende konklusion" og "manglende konklusion", idet revisor ikke kan udtale sig 

på baggrund af revisors reviewgennemgang. 

 

I den gamle ISRE 2400 udformes overskrifterne i en påtegning med modifikationer udelukkende med 

"forbehold" og "konklusion", uanset om der er tale om væsentlige, men ikke gennemgribende forhold eller 

væsentlige og gennemgribende forhold. Ovenstående opbygning af revisors konklusion på det udførte review 

vil dermed yderligere medvirke til, at en reviewpåtegning efter den nye ISRE 2400 vil komme til at ligne en 

revisionspåtegning. 

 

Ændringen af opbygningen kan på den ene side diskuteres som værende hensigtsmæssig, idet der nu vil være 

større sammenlignelighed for revisors erklæringer for regnskabsbrugere. Der vil dermed ikke være tvivl om, 

hverken i revision eller review, hvorvidt revisor konkluderer om regnskabet er retvisende, og såfremt det 

ikke er retvisende, hvilke forhold dette skyldes, grundet de nye overskrifter. På den anden side kan man 

argumentere for, at reviewpåtegningen vil ligne en revisionspåtegning så meget, så en regnskabsbruger, der 

er vant til at læse revisionspåtegninger, kan få den opfattelse, at en konklusion om et review er det samme 

som en revisionspåtegning.  

3.8 Delkonklusion 

Målsætningen med et review er stadigvæk gennem primært forespørgsler hos ledelsen samt analytiske 

handlinger at kunne afgive en erklæring om begrænset sikkerhed for, hvorvidt et regnskab er uden væsentlig 

fejlinformation. Det er dog tydeligt at et review i den nye ISRE 2400, er blevet skærpet på en række 

områder, ikke mindst going-concern, som grundet den florerende finanskrise er et meget omdiskuteret emne 

på tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling. Overordnet set er den nye ISRE 2400 meget mere 

beskrivende, og der findes en god vejledning til revisor i afsnit A1-A145, med konkrete eksempler og 

udførlig beskrivelse af punkterne 1-96, som revisor skal overholde gennem udførelsen af et review efter den 

nye ISRE 2400. Der er dermed skabt et mere uddybende og beskrivende materiale for revisor, sammenlignet 

med den gamle ISRE 2400. 

 

Den væsentligste generelle ændring er, at review bevæger sig mere hen imod revision. Der har tidligere 

været en opfattelse hos både revisorer og regnskabsinteressenter, at review ikke har skabt tilstrækkelig værdi, 

idet et review primært har baseret sig udelukkende på forespørgsler og analytiske handlinger, og stoppet her. 

Der er nu kommet krav til, at såfremt revisor har en mistanke om, at en regnskabspost kan være behæftet 

med en eller flere væsentlige fejl, så skal revisor fortsætte med at udføre yderligere handlinger, indtil revisor 

enten med sandsynlighed mener at regnskabsposten ikke er behæftet med væsentlige fejl (begrænset 

sikkerhed) eller fastslå at regnskabsposten er behæftet med væsentlige fejl (høj grad af sikkerhed/revision). 
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Hvor et review tidligere stoppede ved forespørgsler og analytiske handlinger, kan revisor nu være nødsaget 

til at gribe til substanshandlinger, såfremt det måtte anses for nødvendigt for at opnå de skærpede krav til 

overbevisning for en regnskabspost i et review. 

 

En anden væsentlig ændring ligger i handlinger rettet mod specifikke forhold. Nærmere bestemt er der nu 

kommet krav til at foretage specifikke handlinger hvis virksomheden, der er underlagt review, har handel 

med nærtstående parter, øgede krav til handlinger omkring besvigelser og manglende overholdelse af love 

eller øvrig regulering, fortsat drift, samt arbejde udført af andre. Som følge af finanskrisen ligger det i tiden 

at der er øget fokus omkring going-concern, og i forbindelse hermed naturligvis også øget fokus på 

besvigelser, ikke mindst gennem den form der kendes som regnskabsmanipulation. 

 

Endnu en bemærkelsesværdig ændring er den iterative planlægningsproces. Der er nu et krav, at revisor også 

i et review overvejer ændringer i planlægningsprocessen, såfremt revisor ved et review opnår kendskab til 

forhold, der gør at eksempelvis væsentlighedsniveauet ændrer sig. 

 

Til sidst skal det nævnes at ændringerne i revisors erklæring om review vil komme til at ligne en 

revisionspåtegning i dennes opbygning. Underafsnittene vil komme til at hedde det samme som de gør i en 

revisionspåtegning, og den bliver mere oplysende for regnskabsbrugeren. Der er desuden udført et konkret 

underafsnit i den nye erklæring som omhandler ledelsesansvar. 

4 Hvordan er udvidet gennemgang skærpende i forhold til et kendt review og et nyt 

review? 

4.1 Hvordan er udvidet gennemgang skærpende i forhold til et kendt review? 

I afsnit 3 er der foretaget en reguleringsanalyse, som har behandlet hvilke forskelle der fremkommer mellem 

den gamle ISRE 2400 (kendt review) og den nye ISRE 2400. Konklusionen herpå blev, at et review skærpes 

på en række områder såsom udførelse af yderligere handlinger, såfremt revisor har mistanke om, at en 

regnskabspost er væsentlig fejlbehæftet, udførelse af handlinger rettet mod specifikke forhold og en iterativ 

planlægningsproces. Endvidere er der kommet krav til, at revisor decideret bør fratræde en reviewopgave 

under visse omstændigheder. Disse skærpelser er beskrevet detaljeret i afsnit 3, hvorfor der henvises hertil 

for en gennemgang heraf. 

 

Idet den nye ISRE 2400, er en videre forarbejdning med yderligere skærpelser ud fra den gamle ISRE 2400, 

vil et kendt review have de samme skærpende forhold, set i forhold til udvider gennemgang, som et review 

der udarbejdes efter den nye ISRE 2400, plus de skærpende forhold, som reguleringsanalysen kom frem til i 

afsnit 3, og som kort er gengivet ovenfor. Derfor henvises til afsnit 4.1 for en analyse af, hvordan udvidet 
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gennemgang er skærpende i forhold til et nyt review, da dette også vil analysere, hvordan udvidet 

gennemgang er skærpende ud fra et kendt review, som beskrevet ovenfor. 

4.2 Hvordan er udvidet gennemgang skærpende i forhold til et nyt review? 

Der vil i det følgende blive foretaget en analyse mellem den nye ISRE 2400 og "Standard om udvidet 

gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - udgiver af FSR, april 2013" Der 

anvendes FSR's udgave, idet denne er mere fyldestgørende og har flere beskrivende afsnit, end den udgave 

der er udgivet af Erhvervsstyrelsen. 

 

Udvidet gennemgang har stærke sammenligningstræk med den nye ISRE 2400. Det er ganske tydeligt ved en 

nærlæsning af udvidet gennemgang, at der decideret er kopieret tekst direkte fra den nye ISRE 2400 i mange 

af standardens afsnit. Idet udvidet gennemgang formålsmæssigt skal være et alternativ til, men billigere form 

for, revision, ville det også være unaturligt at tage direkte udgangspunkt i ISA'erne, idet ISA'erne netop er 

opbygget med baggrund i revision af store virksomheder, men ligeledes er gældende for små virksomheder 

ved en revision. Udvidet gennemgang skal betragtes som revision, idet det skal være et alternativ til revision, 

men i bund og grund er udvidet gennemgang i store træk et review efter ny ISRE 2400. 

 

Jf. udvidet gennemgang punkt 4, skal revisor i udvidet gennemgang "planlægge og udføre reviewhandlinger 

med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for sin konklusion om regnskabet. Reviewhandlinger består 

primært af forespørgsler og analytiske handlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at drage en 

konklusion om regnskabet. Reviewhandlinger kan også omfatte andre handlinger, såfremt revisor anser dette 

for mere effektivt". Det står dermed klart, ud fra udvidet gennemgang punkt 4., at udvidet gennemgang er et 

review, på trods af at det af lovgiver betragtes som revision. 

 

Det fremgår yderligere af udvidet gennemgang punkt 4, at hvis revisor bliver opmærksom på forhold, der 

giver anledning til at mene, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, "udformer og udfører de 

yderligere reviewhandlinger, som revisor finder nødvendige efter omstændighederne, for at blive i stand til 

at konkludere om regnskabet". Dette punkt er identisk med de nye krav i den nye ISRE 2400, og dermed 

med til at underbygge, at udvidet gennemgang overordnet set er et review efter ny ISRE 2400. 

4.2.1 - supplerende handlinger 

Der er dog forskel på et review og en udvidet gennemgang. Man har i udvidet gennemgang indført såkaldte 

supplerende handlinger, der skal være medvirkende til, at en udvidet gennemgang vil give højere sikkerhed 

for det retvisende billede af regnskabet, end et review. I udvidet gennemgang punkt 4. fremgår det, at 

revisor, udover de gængse analytiske handlinger og forespørgsler, "i tillæg hertil udfører supplerende 

handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for konklusionen om regnskabet i forhold til en 
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reviewopgave". De supplerende handlinger er det aspekt i en udvidet gennemgang, der skaber adskillelsen 

fra et review. De supplerende handlinger gennemgås kort i nedenstående. 

4.2.1.1 - Udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog 

Revisor skal indhente udskrift fra tingbog, personbog og bilbog med henblik på at opnå overbevisning 

omkring virksomhedens eventuelle virksomhedspant eller pant i andet løsøre. Såfremt virksomheden 

underlagt udvidet gennemgang har regnskabsposter der kræver ovenstående udskrifter, er revisor forpligtet 

til at foretage sådanne udskrifter. Der skal dog altid tages udskrift fra personbog. Udskrifterne er med til at 

give overbevisning om virksomhedens retmæssige ejerskab til et aktiv, hvilket kan være meget væsentligt i 

et regnskab, såfremt virksomheden ikke har rettigheden, idet regnskabsposter såsom grunde- og bygninger, 

ejendomme, biler og andre lignende aktiver ofte udgør væsentlige summer af balanceposterne, og specielt i 

små virksomheder. Det kan endvidere være væsentligt at vide, om aktiverne er stillet til sikkerhed eller om 

der er pant i dem, for at oplyse om væsentlige forpligtelser forbundet hermed. 

4.2.1.2 - Indhentelse af engagementsbekræftelser 

Indhentelse af engagementsbekræftelse har i årevis været et standardiseret og stærkt revisionsbevis benyttet i 

revision af virksomheder i alle størrelser. Engagementsbekræftelser giver revisor overbevisning omkring 

tilstedeværelsen af indestående af en virksomheds likvide midler, herunder værdipapirer, og oplyser 

endvidere om sikkerhedsstillelser. Engagementsbekræftelsen vil endvidere oplyse omkring fuldstændigheden 

af virksomhedens bankkonti samt om prokuraforhold, der kan give revisor information om, at der er 

mulighed for at der kan være besvigelser i virksomheden. Engagementsbekræftelse kan endvidere give 

overbevisning for værdiansættelsen af værdipapirer. Revisor opnår dermed ved indhentelse af 

engagementsbekræftelse fra banken mange stærke og vigtige revisionsbeviser, blot ved at læse de få sider en 

engagementsbekræftelse består af. 

4.2.1.3 - Advokatbrev 

Såfremt det er relevant, skal revisor indhente oplysninger på, eller efter, balancedagen ved forespørgsler til 

virksomhedens advokatforbindelser, og spørge ind til eventuelle tvister, retssager eller lignende forhold, som 

virksomheden er part i. Det vil være relevant hvis revisor bliver opmærksom på, at virksomheden har 

anvendt en advokat gennem regnskabsperioden, eller hvis revisor bliver opmærksom på at virksomheden 

fører en tvist, hvor udfaldet givetvis kan påvirke regnskabet væsentligt. 

 

Retssager kan have væsentlig indvirkning på et årsregnskab. Retlige krav mod et selskab kan udgøre så store 

summer, at de decideret kan true virksomheden, som en going-concern fremadrettet. Den regnskabsmæssige 

behandling af sådanne krav er yderst væsentlige, idet et sådan krav kan have indflydelse på 

regnskabsbrugeres beslutningsproces. Denne revisionshandling er derfor blevet implementeret som et krav, 

hvor det er relevant, i en udvidet gennemgang. 
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4.2.1.4 - Indhentelse af dokumentation for korrekt indberetning af skatter og afgifter 

Revisor skal i en udvidet gennemgang indhente dokumentation for, at de til SKAT indberettede AM-bidrag, 

A-skatter, merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt indberettet på grundlag af bogføringen. Handlingen 

udføres for tre perioder, eller det antal færre perioder, som der er indberetningspligt for. 

 

Ovenstående krav er et typisk udtryk for den danske lovgivers ønske om kontrol. Der har i Danmark altid 

været en tradition for meget kontrol, ikke mindst omkring at virksomheder og private betaler den skat de er 

forpligtet til. Ovenstående krav er således et resultat af politiske interesser. 

 

Man kan undre sig over, at der skal undersøges, hvorvidt der er indberettet korrekt løn og moms for tre 

perioder. Det er opgaveskrivers egen holdning, at såfremt eksempelvis lønninger stemmer til bogholderiet for 

hele året fra en udskrift fra virksomhedens lønbureau, og denne udskrift således stemmer til indberetning til 

SKAT, så må lønnen være korrekt indberettet. Denne handling vil ikke kun være hurtigere og dermed 

billigere, men den dækker også en længere periode. 

4.3 Delkonklusion 

Et review efter den nye ISRE 2400 er skærpende på en række områder set i forhold til et review efter den 

gamle ISRE 2400. De skærpende områder kan henføres til udførelsen af yderligere handlinger, såfremt 

revisor har mistanke om, at en regnskabspost er væsentlig fejlbehæftet, udførelse af handlinger rettet mod 

specifikke forhold og en iterativ planlægningsproces. Endvidere er der kommet krav til, at revisor decideret 

bør fratræde en reviewopgave under visse omstændigheder. 

 

Skærpelsen fra et nyt review efter ISRE 2400 og til udvidet gennemgang udmunder sig i fire supplerende 

arbejdshandlinger, som revisor er forpligtet til at udføre i en udvidet gennemgang, såfremt de er relevante. 

5 Forskelle og ligheder mellem udvidet gennemgang og revision 

I de tidligere afsnit i denne afhandling, er der analyseret sig frem til, at udvidet gennemgang i sagens natur er 

en tro kopi af den nye ISRE 2400, dog med den konkrete forskel, at udvidet gennemgang har krav om 

udførelse af nogle supplerende handlinger. 

 

Idet udvidet gennemgang er bygget op omkring et review, vil der være stor forskel mellem udvidet 

gennemgang og revision. Kort sagt kan man sige, at den eneste reelle lighed mellem revision og udvidet 

gennemgang, består i den iterative planlægningsproces samt udførelsen af de supplerende handlinger, som 

netop er revisionshandlinger, bortset fra kontrol af de tre månedlige indberetninger til SKAT, som er opstået 

på baggrund af politiske kontrolinteresser. Revisor kontrollerer som regel løn og momsforhold, såfremt disse 

er væsentlige ved en revision, men her revideres hele perioden, og ikke kun 3 måneders indberetninger. 
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I udvidet gennemgang baserer revisor meget af sit bevis på forespørgsler og analytiske handlinger, præcis 

ligesom i et review. Revisor kan dog, såfremt revisor mener det er mere effektivt, basere sit bevis på 

substansrevision, eksempelvis detailtests, i en udvidet gennemgang. I revision er der større krav til 

dokumentation, og større krav til indhentelse af revisionsbevis, netop for at kunne udtrykke en højere grad af 

sikkerhed. 

5.1 Formål med revision 

Det overordnede mål med en revision er jf. ”ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål og 

revisionens gennemførelse i overensstemmelse med internationale standarder om revision”, pkt. 11 (a) "at 

opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation, uanset 

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, således at revisor er i stand til at udtrykke en konklusion 

om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme...". Det overordnede mål er dermed, at give regnskabsbrugere høj grad af 

sikkerhed for regnskabet, og ikke begrænset sikkerhed, som ved en udvidet gennemgang. Alene her er der 

stor forskel. 

5.2 Planlægning 

Revisor planlægger revisionen ud fra et væsentlighedsniveau, og dernæst identificerer revisor de væsentlige 

regnskabsposter, der vurderes som at have forøget risiko for væsentlig fejlinformation. Revisor laver således 

en revisionsplan, hvor der er forskel på, hvor grundigt de forskellige regnskabsposter gennemgås. 

 

I udvidet gennemgang udarbejdes ligeledes et væsentlighedsniveau, og revisor skal stadig forholde sig til 

regnskabsposter der kan have væsentlig fejlinformation, men forskellen til revision er, at ved udvidet 

gennemgang foretages, som udgangspunkt, kun et review af alle regnskabsposterne. 

5.3 Indhentelse af revisionsbevis 

For at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation, er 

det revisors opgave at indhente tilstrækkeligt revisionsbevis på de regnskabsposter, som revisor har 

identificeret som værende risikofyldte. Revisionsbeviset skal opfylde kravene i ”ISA 500 – Revisionsbevis”. 

I ISA 500, punkt 4, står målet med revisionsbevis beskrevet som "Det er revisors mål at udforme og udføre 

revisionshandlinger på en sådan måde, at revisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og bliver i 

stand til at drage rimelige konklusioner som grundlag for revisionskonklusionen". Selve revisionsbeviset 

defineres i ISA 500, punkt 5 (c) som "Informationer, som revisor anvender for at nå frem til de konklusioner, 

revisionskonklusionen er baseret på. Revisionsbevis indeholder både information, der er indeholdt i 

bogføringen, som ligger til grund for regnskabet, og anden information". I ordlyden må hermed forstås, at 

revisionsbevis er en blanding af bevis fra bogføringen som eksempelvis de bilag, der tilhører transaktionerne, 
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men også "anden information", som kan bestå af udtalelser fra eksperter, information fra virksomhedens 

samhandelspartnere (fx kreditorer, debitorer, banker mv.), forespørgsler hos ledelsen eller andre 

medarbejdere, analytiske handlinger mv.. Revisor skal sørge for at dokumentere, at der er indhentet 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som beskrevet i ISA ”230 – Revisionsdokumentation”. Der gælder 

specifikke krav til revisionsbevis, indhentet for visse regnskabsposter og på udvalgte områder, som beskrevet 

i ”ISA 501 – Revisionsbevis – specifikke overvejelser for udvalgte områder”. Her beskrives eksempelvis 

kravene til de handlinger revisor skal udføre, ved revision af et varelager. 

 

Jf. ”ISA 330 – Revisors reaktion på vurderede risici” skal revisor, uanset de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation, udforme og udføre substanshandlinger for alle væsentlige grupper af transaktioner, 

balanceposter og oplysninger. Revisor skal også overveje, om eksterne bekræftelser, skal udføres som 

substanshandlinger.21  

 

Pålideligheden af et revisionsbevis er påvirket af kilden til revisionsbeviset, som beskrevet i ”ISA 505 - 

eksterne bekræftelser”, punkt 2. Her står bl.a. at: 

 

 1. Revisionsbevis er mere pålideligt, når det opnås fra uafhængige kilder uden for  

     virksomheden. 

 2. Revisionsbevis, der opnås direkte af revisor, er mere pålideligt end revisionsbevis, der 

      opnås indirekte eller som resultat af en følgeslutning. 

 3. Revisionsbevis er mere pålideligt, når det er dokumenteret skriftligt, enten på papir,     

     elektronisk eller andet medie. 

 

Revisor søger altid at opnå det stærkeste revisionsbevis, og eksterne bekræftelser er det stærkeste 

revisionsbevis muligt. Eksempler herpå kan være indhentelse af engagement fra selskabets bankforbindelser, 

som også vil være tilfældet i udvidet gennemgang, og ved revision af debitorer sendes saldomeddelelser. 

5.4 Interne kontroller 

En anden forskel mellem udvidet gennemgang og revision er test af kontroller. I en revision kan revisor 

basere noget af sin revision på tests af kontroller. Tests af kontroller er i revisionsmæssigt henseende en 

handling, som kan være en mere effektiv måde at opnå overbevisning for en regnskabspost, end udelukkende 

at udføre substansrevision. Såfremt revisor ikke kan basere sin revision på tests af interne kontroller, er 

revisor nødsaget til at basere sin revision på substansrevision, hvilket ofte er tilfældet i de små B-

virksomheder, som også kan vælge udvidet gennemgang. 

                                                      

21 FSR - danske revisorer, Internationale standarder om revision og kvalitetsstyring, juni 2011, side 363 
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Jf. ”ISA 330 – Revisors reaktion på vurderede risici”, punkt 8, skal revisor ”udforme og udføre test af 

kontroller for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for relevante kontrollers funktionalitet, hvis: 

 

a) Revisors vurdering af risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau 

indeholder en forventning om, at kontrollerne fungerer effektivt, eller 

b) Substanshandlinger ikke alene kan give tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på 

revisionsmålsniveau.” 

 

Dermed kan test af interne kontroller både anses som en effektiv måde at opnå overbevisning for en specifik 

regnskabspost, såfremt revisor har tillid til at kontrollerne fungerer, men interne kontroller kan også være et 

supplement til substanshandlinger. Revisor bør som udgangspunkt overveje om tests af kontroller kan give 

den ønskede overbevisning på en regnskabspost, før der gribes til substansrevision. 

 

Jf. ovenstående beskrivelse af kravene til revision gennem ISA'erne, fremgår det tydeligt, at revision er en 

mere dybdegående gennemgang af virksomhedens bogholderi. I Udvidet gennemgang baseres 

undersøgelsesprocessen af væsentlige regnskabsposter hovedsageligt gennem forespørgsler og analytiske 

handlinger, hvorimod der i revision er store krav til revisionsbevis gennem test af kontroller og 

substanshandlinger. 

 

I det følgende gives et eksempel på forskellen, gennem henholdsvis udvidet gennemgang af et varelager, og 

revision af et varelager. 

5.5 Udvidet gennemgang kontra revision af et varelager 

5.5.1 Udvidet gennemgang af varelager 

I udvidet gennemgang vil der som tidligere beskrevet i denne afhandling blive taget udgangspunkt i 

analytiske handlinger samt forespørgsler til ledelsen, ved gennemgang af alle væsentlige regnskabsposter. 

Såfremt revisor har mistanke om, at en væsentlig regnskabspost kan være fejlbehæftet, skal revisor fortsætte 

med at udføre yderligere handlinger, indtil revisor kan konkludere at regnskabsposten sandsynligvis ikke 

indeholder en væsentlig fejl, eller fastslå, at der foreligger en væsentlig fejl. 

 

Ved udvidet gennemgang af et varelager bør revisor, før regnskabsåret afsluttes, sætte sig ind i flere 

forskellige forhold vedrørende virksomheden, og dennes varelager. Det er vigtigt at revisor analyserer sig 

frem til, hvor stor risiko der er forbundet ved virksomhedens varelager, og dette er en sammensætning af 
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mange ting. Revisor skal, som led i at forstå virksomheden og dennes omgivelser, identificere forholdene 

omkring virksomhedens varelager. 

 

Revisor bør eksempelvis identificere, om der på varelageret er tale om let omsættelige varer, om varerne er 

langtidsholdbare, om varelageret er udsat for hurtig værdiforringelse, hvad omsætningshastigheden har været 

på varelageret i tidligere år samt forhold omkring den interne styring af varelageret. Såfremt revisor har tillid 

til at der foregår en systematisk registrering af varernes til -og afgang, vil tilstedeværelsen af varelageret ikke 

have en forøget risiko. Netop tilstedeværelsen af varelageret vil være et vigtigt revisionsmål at have ”en god 

mavefornemmelse” omkring, idet revisor netop ikke efter statusdagen kan teste tilstedeværelsen af 

varelageret ved en fysisk optælling i udvidet gennemgang. Såfremt revisor ikke har tillid til virksomhedens 

registreringsmæssige forhold, bør revisor overveje, hvorvidt der vil være behov for at deltage i 

lageroptællingen ude hos virksomheden, for her at teste forretningsgangene ved optællingen, og yderligere 

tage stikprøver heraf. Der er i udvidet gennemgang ikke krav til en fysisk optælling, så det er op til revisor at 

vurdere hvorvidt det er nødvendigt.  

 

Angående værdiansættelsen af varelageret kan tøjvarer eksempelvis være udsat for hurtig værdiforringelse, 

fordi tøjmode ofte skifter. Elektronikvarer som fjernsyn, mobiltelefoner, computerhardware mv. indeholder 

en hurtig værdiforringelse, hvorimod byggematerialer og værktøj ofte ikke er underlagt hurtig 

værdiforringelse. Risikoen på værdiansættelsen af varelageret kan analyseres ved eksempelvis 

bruttoavanceanalyser. Udsving i bruttoavancer kan dog både være en kombination af forkert antal samt 

forkert prisfastsættelse af varelageret, og netop af denne årsag er det vigtigt at revisor opnår en forståelse af 

kontrolmiljøet ved registrering mv. som beskrevet ovenfor, for at kunne udelukke risikofyldte fejl på lige 

netop dette revisionsmål. Revisor kan dermed efter sine analytiske handlinger efter statusdagen vurdere, 

hvorvidt der vil være behov for yderligere kontrol af værdiansættelsen af varelageret, som netop uden 

problemer sagtens kan testes efter statusdagen, med undtagelse af ukurante varer, som kun vil blive opdaget i 

forbindelse med en fysisk lagerkontrol. 

 

Udover ovenstående kan der også være tale om store lagerforsendelser, hvor der kan være risiko for 

fejlperiodisering, eksempelvis såkaldte svømmende varer, og revisor er i denne forbindelse også nødt til at 

overveje risikoen herfor. Dette forhold vil dog også kunne testes efter statusdagen. 

 

Såfremt revisor tidligere har revideret den kunde, som nu har valgt udvidet gennemgang, vil revisor ofte 

have ovenstående oplysninger, og dermed have en indikation af, hvor der kan opstå fejl. Revisor bør dermed 

i udvidet gennemgang overveje blandingen af analytiske handlinger, forespørgsler og substanshandlinger, 
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allerede før regnskabsårets afslutning, for at kunne opnå den ønskede overbevisning omkring de risikofyldte 

områder ved udvidet gennemgang af varelageret. 

 

Det bemærkes, at revisor i udvidet gennemgang skal basere sin overbevisning omkring regnskabsposten, som 

udgangspunkt via forespørgsler og analytiske handlinger, og kun gribe til substanshandlinger, såfremt revisor 

vurderer det er nødvendigt. Dette er en meget klar adskillelse fra revision af et varelager, som beskrevet 

nedenfor. 

5.5.2 Revision af varelager 

Revision af varelager er underlagt nogle specifikke krav, som forefindes i ”ISA 501- Revisionsbevis – 

specifikke overvejelser for udvalgte områder”.  Dette specifikke krav vedrører kun udførelse af 

revisionshandlinger, for at opnå overbevisning omkring tilstedeværelsen af varelageret. Jf. ISA 501 punkt 4, 

”skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og tilstand ved at: 

Overvære fysisk lageroptælling, hvor dette er praktisk muligt, for at: 

i) Vurdere den daglige ledelses instrukser og procedurer for registrering og kontrol af resultaterne 

af virksomhedens fysiske lageroptælling. 

ii)  Observere udførelsen af den daglige ledelses optællingsprocedurer.  

iii) Inspicere varelageret, og 

iv) Foretage kontroloptælling 

Udføre revisionshandlinger på virksomhedens endelige registreringer i lagerkartoteket for at fastslå, om de 

afspejler de faktiske resultater af lageroptællingen nøjagtigt.” 

 

Udover de ovenstående specifikke krav til varelagerets tilstedeværelse, er revisor underlagt de øvrige krav til 

revisionsbevis og revisionsdokumentation, som beskrevet i afsnit 5.1 og 5.2. Revisor skal indhente 

tilstrækkeligt revisionsbevis for at dokumentere de resterende revisionsmål. Revisor skal opnå overbevisning 

for varelagerets fuldstændighed og ikke mindst værdiansættelsen af varelageret. Fuldstændigheden kan testes 

ved at undersøge, om der eksempelvis er ”svømmende varer”, dvs. varer der er afsendt, og hvor risikoen er 

overgået til køber (virksomheden). Såfremt dette er tilfælde testes fakturaer, og det undersøges om 

virksomheden har påført varerne på varelageret. Herudover kan der testes interne kontroller af 

virksomhedens registreringsproces, for her at opnå overbevisning for en korrekt registrering af de varer der 

indgår og udgår på varelageret. Værdiansættelsen undersøges ved et såkaldt pristjeck. Varelagerets prisliste 

gennemgås, og det testes om de varer der ligger på lager, er påført priser der kan henføres til for nyligt 

modtagne leverandørfakturaer. 



 Udvidet gennemgang  

46 

 

5.5.3 Forskel ved udvidet gennemgang og revision af varelager 

Som det fremgår af afsnit 5.4.1 og 5.4.2 er der stor forskel til kravene på udvidet gennemgang og revision. I 

udvidet gennemgang overvejer revisor hvilke handlinger der er nødvendige for at opnå begrænset sikkerhed 

for, at der ikke foreligger væsentlig fejlinformation på varelageret. Ved revision er revisor underlagt klare 

retningslinjer for forskellige handlinger, som skal udføres for at kunne konkludere, om der foreligger en 

væsentlig fejl i virksomhedens varelager. Der vil være forskelle fra regnskabspost til regnskabspost, hvilke 

handlinger revisor anser nødvendigt for at udføre i udvidet gennemgang, og der er ikke krav til at teste 

kontroller eller lave substanshandlinger, som er tilfældet ved en revision. 

5.5 Delkonklusion 

Lighederne mellem udvidet gennemgang og revision består i udførelse af de i udvidet gennemgang 

supplerende handlinger, som er direkte revisionshandlinger, med undtagelse af kontrol af en virksomheds 

indberetning af skatter og afgifter, som kun udføres for 3 måneder i udvidet gennemgang, mod at revisor 

tester indberetninger for hele perioden ved en revision. Herudover er der lighed mellem udvidet gennemgang 

og revision, i den iterative planlægningsproces. 

 

Forskellene mellem udvidet gennemgang og revision kan hovedsageligt beskrives ved de gennemgribende 

krav til revisionsbevis der skal indhentes på væsentlige regnskabsposter, ved en revision. I udvidet 

gennemgang opnås der overvejende overbevisning på væsentlige regnskabsposter, ved forespørgsler og 

analytiske handlinger. Den sikkerhed der opnås for væsentlige regnskabsposter er derfor meget forskellig, 

hvilket også afspejler sig i en revisionspåtegning kontra reviewerklæring, hvor der i en revisionspåtegning 

konkluderes med høj grad af sikkerhed, og i review konkluderes med begrænset sikkerhed. 

6 Meninger og holdninger til udvidet gennemgang 

Den andel del af denne afhandling vil forsøge at belyse, hvorvidt udvidet gennemgang vil kunne komme til 

at indfri de ønskede målsætninger, som regeringen har oplistet i lovforslag L 26. 

 

Regeringens ønske er, at udvidet gennemgang skal være et billigere alternativ til revision, og har yderligere 

som målsætning, at udvidet gennemgang vil kunne reducere omkostningen ved en revision med 25 procent. 

Regeringen har derudover, jf. lovforslag L 26, beregnet en besparelse på samfundsniveau på 236 mio kr. som 

følge af indførelsen af udvidet gennemgang. Det er ikke nærmere specificeret hvordan regeringen er kommet 

frem til denne beregning, og det er ikke denne afhandlings formål at belyse hvorvidt dette tal er realistisk. 

Det er dog formålet at besvare en række underspørgsmål, der kan danne grundlag for en indikation af samt 

diskussion omkring, hvorvidt regeringens målsætninger fremover er realistiske. I denne sammenhæng er det 

bl.a. relevant at undersøge nøglespørgsmål såsom "Vil udvidet gennemgang blive 25 procent billigere end 

revision?", "Vil udvidet gennemgang blive accepteret som et alternativ til revision af regnskabsinteressenter 
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som eksempelvis banker?" og "Vil alle virksomheder i klasse B uden komplikationer kunne vælge en udvidet 

gennemgang, som et alternativ til revision?". Det er i det følgende hensigten at besvare bl.a. ovenstående 

nøglespørgsmål, men også at redegøre for de mere generelle holdninger og meninger omkring udvidet 

gennemgang, som vil blive afklaret ved delvis personlige interviews med banker og revisorer, og dernæst 

inddragelse af høringssvar på udkastet til den nye erklæringsbekendtgørelse fra andre regnskabsinteressenter 

såsom Dansk Industri og Finansrådet, som repræsenterer en bredere del af henholdsvis det danske 

erhvervsliv og den finansielle sektor. Den 15. februar 2013 blev udkastet til Erhvervsstyrelsens 

erklæringsstandard for små virksomheder sendt i høring, med høringsfrist den 14. marts 2013. Forskellige 

interesseorganisationer og revisionsfirmaer har redegjort for deres meninger og holdninger omkring udvidet 

gennemgang i denne høring.23 

6.1 Personlige interviews med banker og revisorer 

Som en central del af besvarelsen af denne afhandlings problemformulering, er der foretaget seks personlige 

interviews, fordelt på tre interviews med bankmedarbejdere og tre interviews med statsautoriserede revisorer, 

som også er partnere, i revisionsvirksomheder. Bankerne er indflydelsesrige regnskabsinteressenter, idet de 

som långivere til virksomheden stiller krav til det materiale, de skal bruge til deres beslutningsgrundlag 

omkring afgivelse af kredit, som er en essentiel del af mange virksomheders eksistensgrundlag. Revisorer er 

den udarbejdende part af en udvidet gennemgang, og vil prissætte udvidet gennemgang. Der er ikke noget 

krav til, at udvidet gennemgang skal være 25 procent billigere end revision i honorarmæssigt henseende, 

revisorer vil derfor kunne besvare hvorvidt dette mål er realistisk. Udover prisfastsættelsen vil revisorer, i 

deres funktion som virksomheders rådgivere, være med til at kunne svare på hvilke virksomheder udvidet 

gennemgang vil være relevant for, i SMV segmentet. De personlige interviews har givet mulighed for at 

danne et mere dybdegående kendskab til bankernes og revisorernes meninger og holdninger til udvidet 

gennemgang. Det understreges at de personlige interview udelukkende giver udtryk for den interviewede 

persons meninger og holdninger, på trods af at denne persons holdninger naturligvis må være påvirket af den 

virksomhed, som personen er ansat i. 

6.1.1 Hvorfor personligt interview som undersøgelsesform? 

Det er valgt at foretage personlige interviews ud fra følgende overvejelser. Indførelsen af udvidet 

gennemgang, som et alternativ til revision, er et helt nyt område for både revisorer, banker og andre 

regnskabsinteressenter. Høringssvarene til erhvervsstyrelsens nye erklæringsbekendtgørelse, samt det 

oprindelige lovforslag L 26, giver ikke uddybende besvarelser på, hvorledes regnskabsinteressenter og 

regnskabsbrugere konkret forholder sig til en udvidet gennemgang. For at kunne besvare denne afhandlings 

problemformulering vurderes det nødvendigt at foretage en undersøgelsesmetode, der kan give en dybere 

                                                      

23 https://bdkv2.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146004294 
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redegørelse for, hvordan udvidet gennemgang i praksis vil blive håndteret af specielt banker, og ikke mindst 

revisorer. Høringssvar, artikler mv. vurderes ikke tilstrækkelige til at give en indikation af, om regeringens 

målsætning med indførelsen af udvidet gennemgang vil kunne blive opfyldt. 

 

I de personlige interviews med banker er det muligt at stille dybere spørgsmål til, og dermed opnå en dybere 

redegørelse for, konkret hvilke virksomheder en bank vil kunne acceptere får udført udvidet gennemgang, 

hvis der fortsat skal være et samarbejde mellem virksomheden og banken. Der kan derudover eksempelvis 

spørges ind til, om det vil have en konsekvens for virksomheden i andre henseender, hvis der vælges udvidet 

gennemgang, såsom eksempelvis prisfastsættelse af lånet, og dermed belyse eventuelle yderligere 

konsekvenser ved valg af udvidet gennemgang. For revisorer er det eksempelvis muligt at spørge 

dybdegående ind til, om alle virksomheder kan forvente at en udvidet gennemgang vil blive 25 procent 

billigere. 

 

Der kunne have været anvendt et spørgeskema til denne undersøgelse, men spørgeskemaer har en tendens til 

at have lav svarprocent i vores travle samfund, dels fordi de netop er upersonlige. Idet udvidet gennemgang 

er helt nyt, er et spørgeskema yderligere vurderet som værende risikabelt at bruge, idet der er brug for at 

stille spørgsmål til højinformanter af udvidet gennemgang. Det vurderes dermed ikke muligt på tidspunktet 

for udarbejdelsen af denne afhandling, at lave et standardiseret spørgeskema, som alle revisorer og 

bankmedarbejdere ville kunne svare på. Ved et personligt interview er det muligt at informere den 

interviewede, omkring eventuelle aspekter af udvidet gennemgang, som den interviewede endnu ikke er 

bekendt med. 

6.1.2 Interviewspørgsmål 

Der er udarbejdet både generelle spørgsmål til banker og revisorer, og herudover er der lavet specifikke 

spørgsmål til banker og revisorer. Spørgsmålene er generelt udformet som åbne spørgsmål, og der er spurgt 

specifikt ind til underspørgsmål i mange af spørgsmålene. Det er herudover valgt at skalere nogle af 

spørgsmålene, for at kunne danne et sammenligningsgrundlag på de interviewede personers holdninger. 

 

Generelle spørgsmål: 

1. Hvad er dit kendskab til udvidet gennemgang? 

Spørgsmålet skaleres fra 1-5, hvor 1 er meget lidt kendskab, 3 er godt kendskab og 5 er meget højt kendskab. 

 

2. Hvad er din holdning til, at revisionspligten lempes, hvilket indførelse af udvidet gennemgang i realiteten 

er? 

Spørgsmålet skaleres -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning, 0 indikerer en neutral holdning, 

og +2 indikerer en meget positiv holdning. 
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3. I en tid hvor markedet, som konsekvens af den finansielle krise, efterspørger troværdige regnskaber, hvad 

er da din holdning til, at udvidet gennemgang er blevet gennemført på nuværende tidspunkt? 

Spørgsmålet skaleres -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning, 0 indikerer en neutral holdning, 

og +2 indikerer en meget positiv holdning. 

 

4. Hvad er din opfattelse af udvidet gennemgang som et produkt, i sammenligning med revision og review? 

Der spørges underliggende til en skalering af sammenligningen mellem udvidet gennemgang og revision 

samt udvidet gennemgang og review, hvor 1 er meget ens og 5 er meget forskellig. 

 

Der er i spørgsmål 4 underliggende spurgt ind til, hvorledes udvidet gennemgang vil afdække besvigelser og 

betydelige going-concern forhold, sammenlignet med revision. 

 

5. Hvad er din mening om, at man vælger at indføre endnu et produkt ved siden af revision og review, og at 

der kommer endnu en erklæringsform på regnskaberne? 

Der er underliggende spurgt til en skalering på -2 til +2 på holdningen til erklæringsformen, hvor -2 

indikerer erklæringen er stærkt uhensigtsmæssig, 0 indikerer en neutral holdning til erklæringsformen, og 

+2 indikerer en meget positiv holdning til erklæringsformen. 

 

Specifikke spørgsmål til revisorer 

R1. Regeringen har i deres lovforslag estimeret, at en udvidet gennemgang bliver 20-25 procent billigere for 

virksomhederne, end hvis de har valgt revision. Hvordan forholder du dig til denne målsætning? 

 

R2. Hvilke virksomheder vil du mene er egnet til en udvidet gennemgang? 

 

Specifikke spørgsmål til banker 

B1. Hvordan vil i forholde jer til at give jeres kunder kredit, set i lyset af, at udvidet gennemgang giver 

begrænset sikkerhed i forhold til revision, som i har været vant til, og som giver høj grad af sikkerhed? 

 

Der spørges underliggende bl.a. ind til: 

• Vil bankerne kræve yderligere sikkerhed, i form af evt. en bestilling af andre erklæringsopgaver på 

specifikke regnskabsposter? 

• 1.2 Vil bankerne differentiere renter, på virksomheder som har fået foretaget revision, og 

virksomheder der har fået foretaget udvidet gennemgang? 
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• 1.3. I relation til 1.2, vil bankerne være mere tilbageholdende med at udvide en kredit, hos en 

virksomhed der har fået foretaget udvidet gennemgang, og ikke revision? 

6.1.3 Resultat af interview med revisorer 

Der er foretaget interview af to revisorer fra Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, Arne Sørensen og 

Søren Tholle, og ét interview af en partner fra et af de store revisionsfirmaer under betegnelsen ”The big 

four”. Af hensyn til ønsket om anonymitet offentliggøres ikke navn og revisionsfirma på sidstnævnte. 

Interview med partneren fra ét af de store revisionsfirmaer vil i det følgende blive refereret som X. 

 

De revisorer der er udvalgt til de personlige interviews er alle højinformanter, og det er før interviewet sikret 

at de interviewede alle har en portefølje af virksomheder i SMV segmentet, hvor udvidet gennemgang er 

relevant. 

 

X har i en længere årrække været partner i revisionsfirmaet, og har flere kunder i SMV segmentet. Interview 

med X er lagt som bilag 1 i denne afhandling. 

 

Arne Sørensen, fra revisionsfirmaet Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, er partner i firmaet og har 

været revisor siden 1986, og været statsautoriseret revisor siden 2002. Arne S. har yderligere været 

kvalitetskontrollant hos andre revisionsfirmaer gennem en årrække på 5-6 år. Arne har en stor portefølje af 

klienter i SMV segmentet. Interview med Arne S. er lagt som bilag 2 i denne afhandling. 

 

Søren Tholle, fra revisionsfirmaet Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, er partner i firmaet og har været 

revisor siden 1986, og statsautoriseret revisor siden 2002. Søren T. har hovedsageligt kunder i SMV 

segmentet. Interview med Søren T. er lagt som bilag 3 i denne afhandling. 

 

Der vil i det følgende blive redegjort for resultatet af interviewene, der henvises til afsnit 6.1.2 for 

beskrivelse af spørgsmålene. 

6.1.3.1 Revisorer, spørgsmål 1 

De interviewede revisorer havde generelt godt kendskab til udvidet gennemgang jf. nedenstående tabel 

6.1.3.1.1 
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Tabel 6.1.3.1.1 – Revisorers kendskab til udvidet gennemgang 

Spørgsmål 1 - Hvad er dit nuværende kendskab til udvidet gennemgang? 

        

Svarmuligheder 

  1 2 3 4 5 

Partner X    x  

Arne Sørensen    x  

Søren Tholle    x  

        

1 - indikerer lidt kendskab      

3 - indikerer godt kendskab      

5 - indikerer meget godt kendskab         

Kilde: Egen tilvirkning 

Alle revisorer havde læst FSR’s standard om udvidet gennemgang, og har yderligere gennem faglige artikler 

på FSR’s hjemmeside samt interne skrivelser opnået et særdeles godt kendskab til udvidet gennemgang. 

Dermed vurderes de interviewede revisorer at være højinformanter. 

6.1.3.2 Revisorer, spørgsmål 2 

De interviewede revisorer havde en meget forskellig holdning til lempelsen af revisionspligten gennem 

indførelsen af udvidet gennemgang, hvilket fremgår af nedenstående figur 6.1.3.2.1 

 

Tabel 6.1.3.2.1 – Revisorers holdning til lempelse af revisionspligten, ved indførelse af udvidet gennemgang. 

Spørgsmål 2- Hvad er din holdning til, at revisionspligten lempes, hvilket 

indførelsen af udvidet gennemgang i realiteten er? 

        

Svarmuligheder 

  -2 -1 0 +1 +2 

Partner X    x  

Arne Sørensen  x    

Søren Tholle   x   

        

-2 indikerer en meget negativ holdning      

  0 indikerer en neutral holdning      

+2 indikerer en meget positiv holdning         

Kilde: Egen tilvirkning 
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X er positivt indstillet overfor lempelsen af revisionspligten gennem udvidet gennemgang, og er af den 

opfattelse, at regeringen endelig har forstået, hvad der driver de små virksomheder, og at det kan være 

uhensigtsmæssigt for nogle virksomheder, at der foretages revision, idet det ikke er nødvendigt for alle 

virksomheder. 

 

Arne S. mener det er både positivt og negativt at revisionspligten lempes med udvidet gennemgang. Arne S. 

mener det negative udmunder sig i at vi befinder os på et tidspunkt hvor der indtræder mange konkurser og 

hvor der er en øget efterspørgsel på troværdigt regnskabsmateriale. Det positive aspekt findes i, at ISA'erne 

er for omfangsrige til revision af små virksomheder, og det er derfor positivt der bliver set på 

revisionskravene til de små virksomheder. Arne S. er ikke sikker på, at måden lempelsen foregår på er til det 

bedste. Udvidet gennemgang er en ændring på erklæringssiden, en faglig løsning, og det er svært at 

kommunikere denne ændring til omverdenen. Arne S. mener det havde været nemmere at ændre ISA'erne, 

eller de rammer der er bestemmende for revisors arbejde. Idet Arne S. er meget uenig i måden lempelsen 

udføres på, har han beskrevet sin holdning som -1 på skalaen jf. figur 6.1.3.2. 

 

Søren T. synes som udgangspunkt, ligesom X og  Arne S., at det er positivt man lemper kravene til revision 

for B-virksomheder, set rent objektivt fra en praktisk og samfundsmæssig synsvinkel, idet kravene til 

revision af B-virksomheder er for høje og ikke står på mål med hvad der er nødvendigt. Søren T. mener på 

den anden side, at for revisorer er det naturligvis en dårlig ændring, rent forretningsmæssigt. Søren T. mener 

dog det er uheldigt at udvidet gennemgang er markedsført af regeringen som et besparende produkt, fordi der 

i praksis vil være få forskelle mellem revision og udvidet gennemgang, i de virksomheder der kan få gavn af 

den. Søren T. er yderligere bange for, at markedsføringen som et besparende produkt kan udmønte sig i en 

priskrig i revisorbranchen. 

 

Revisorer er dermed enige i, at kravene til B-virksomheder er for store, og der bør indføres lempelser for 

disse typer virksomheder i en revisionsmæssig sammenhæng. Der er dog uenighed i om udvidet gennemgang 

er den rigtige metode hertil. 

6.1.3.3 Revisorer, spørgsmål 3 

Der er dybt forskellige holdninger til tidspunktet for indførelsen af udvidet gennemgang hos de interviewede 

revisorer, hvilket fremgår af nedenstående figur 6.1.3.3.1 
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Tabel 6.1.3.3.1 – Revisorers holdning til tidspunktet for indførelse af udvidet gennemgang 

Spørgsmål 3- I en tid hvor markedet, som konsekvens af den finansielle krise, 

efterspørger troværdige regnskaber, hvad er da din holdning til, at udvidet 

gennemgang er blevet gennemført på nuværende tidspunkt? 

        

Svarmuligheder 

  -2 -1 0 +1 +2 

Partner X    x  

Arne Sørensen x     

Søren Tholle   x   

        

-2 indikerer en meget negativ holdning      

  0 indikerer en neutral holdning      

+2 indikerer en meget positiv holdning         

Kilde: Egen tilvirkning 

X argumenterer for, at tidspunktet for indførelsen af udvidet gennemgang er godt, for de virksomheder det 

kunne vedrøre, på trods af markedet for tiden efterspørger troværdigt materiale. Selvfinansierende og 

veldrevne virksomheder vil ikke blive påvirket af den florerende finanskrise, og samfundet vil dermed ikke 

blive påvirket af de lempelige krav for disse typer virksomheder. X præciserer yderligere, at ofte er 

regnskabsinteressenten, for disse typer virksomheder, udelukkende hovedaktionæren, og det giver derfor 

ingen ekstra værdi at regnskabet revideres. 

 

Arne S. argumenterer at tidspunktet er dårligt, set i forbindelse med den nuværende lavkonjunktur, hvor der 

er en historisk, længerevarende periode med konkurser, og mener at hvis udvidet gennemgang var indført i 

en højkonjunktur ville flere kunne benytte sig af den. Dermed ville ønsket om en øget 

omkostningsbesparelse på samfundsplan bedre blive imødeset. 

 

Søren T. mener derimod ikke, at tidspunktet for indførelsen af udvidet gennemgang har en betydning. Set i 

relation til afgivelse af kredit hos bankerne, så skal/vil de kræve revision, såfremt de ser det nødvendigt, i 

krisetid eller ej. 

6.1.3.4 Revisorer, spørgsmål 4 

Regeringen anser udvidet gennemgang som et alternativ til revision, men hvordan er opfattelsen hos 

revisorer? Nedenstående figur 6.1.3.4.1 of 6.1.3.4.2 viser revisorers opfattelse af, hvor sammenlignelig 

udvidet gennemgang er med revision og review. 
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Tabel 6.1.3.4.1 – Revisorer, udvidet gennemgang sammenlignet med review 

Spørgsmål 4 - Opfattelse af udvidet gennemgang sammenlignet med review 

        

Svarmuligheder 

  1 2 3 4 5 

Partner X  x    

Arne Sørensen  x    

Søren Tholle  x    

        

1 - Meget ens      

3 -  Forskellige      

5 - Meget forskellige         

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 6.1.3.4.2 – Revisorer, udvidet gennemgang sammenlignet med revision 

Spørgsmål 4 - Opfattelse af udvidet gennemgang sammenlignet med revision 

        

Svarmuligheder 

  1 2 3 4 5 

Partner X    x  

Arne Sørensen     x 

Søren Tholle   x   

        

1 - Meget ens      

3 -  Forskellige      

5 - Meget forskellige         

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Alle interviewede revisorer er meget enige om, at udvidet gennemgang ligger meget tæt på et review, og det 

kun er de supplerende handlinger der adskiller udvidet gennemgang fra et review. Sammenlignet med 

revision er der forskellige holdninger til hvor forskelligt udvidet gennemgang er fra revision, men dog en 

samlet betragtning at de er ret forskellige produkter. Forskellen i betragtningen kan bl.a. forklares på 

baggrunden af ændringen af review fra den gamle ISRE 2400 til den nye ISRE 2400, hvor review netop 

bevæger sig mere i retning af en revision. 
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De interviewede revisorer er alle spurgt ind til, hvordan udvidet gennemgang vil afdække besvigelser og 

going-concern forhold, sammenlignet med revision. Alle de interviewede revisorer er af den opfattelse, at 

opdagelse af besvigelser vil falde kraftigt, hvilket skal ses i sammenhæng med at besvigelser ofte opdages 

ved gennemgang af bilag. Angående going-concern forhold var alle revisorer enige om, at trods kravene er 

lempet til de undersøgelser der er påkrævet ved tvivl om going-concern, ville alle revisorer udføre de samme 

handlinger ved tvivl om going-concern, som ved en revision. Revisorer er generelt meget påpasselige med 

deres omdømme, hvorfor de netop på dette område ikke vil gå på kompromis med den opnåede sikkerhed. 

Alle de interviewede revisorer påpegede dog, at udvidet gennemgang i første omgang ikke vil blive anbefalet 

til kriseramte virksomheder. 

6.1.3.5 Revisorer, spørgsmål 5 

Spørgsmål 5 omhandler både holdninger til indførelsen af endnu et produkt gennem udvidet gennemgang, 

samt indholdet af erklæringen. Nedenstående figur 6.1.3.5.1 er udelukkende baseret på holdningen til 

indholdet af den nye erklæring. Som det kan ses, er alle de interviewede revisorer ikke begejstrede for 

indholdet. 

 

Tabel 6.1.3.5.1 – Revisorers holdning til den nye erklæringsform i udvidet gennemgang 

Spørgsmål 5, delspørgsmål - Hvad er din holdning til den nye erklæringsform i 

udvidet gennemgang? 

        

Svarmuligheder 

  -2 -1 0 +1 +2 

Partner X  x    

Arne Sørensen  x    

Søren Tholle  x    

        

-2 indikerer en meget negativ holdning      

  0 indikerer en neutral holdning      

+2 indikerer en meget positiv holdning         

Kilde: Egen tilvirkning 

X er af den opfattelse, at ideén bag udvidet gennemgang er fornuftig, for de virksomheder hvor det kunne 

være relevant. X mener dog det er uhensigtsmæssigt, at udvidet gennemgang betragtes som revision, og at 

erklæringen ikke adskiller sig nok fra revision. X mener den positive formulering af erklæringen muligvis vil 

skabe forvirring hos regnskabsbrugerne. 
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Arne S. synes det er godt man lemper kravene til revision hos B-virksomheder, men designet af udvidet 

gennemgang er forkert. Udvidet gennemgang, i sin form af et review med supplerende arbejdshandlinger, 

med en positiv erklæringsform, mener Arne S. er usammenhængende. De supplerende handlinger er en 

politisk sammenblanding af interesser og konkretiseres ikke til virksomhedernes risikodækningsbehov. Arne 

S. mener at det i en tid hvor bødeomfanget til den danske revisorstand på fejlagtige erklæringer aldrig har 

været større, er det bekymrende med en udvidelse i antallet af erklæringsforhold. Arne S. mener det vil føre 

til flere bøder og en forstærket dårlig omtale af revisorer.  

 

Søren T. mener det er uhensigtsmæssigt man skaber endnu et produkt, og regnskabslæserne vil ikke forstå et 

yderligere produkt. Specielt mener Søren T., at det er svært at kommunikere en konklusion, som er positiv i 

formuleringen i udvidet gennemgang. Søren T. mener udvidet gennemgang kan betragtes som et "politisk 

kludetæppe". De supplerende handlinger vil ikke give den ekstra værdi udvidet gennemgang bør give, set i 

forhold til et review. Søren T. er derudover uforstående overfor, at man f.eks. skal teste 3 måneders 

indberetning, eksempelvis specielt hvis den indberettede løn for hele året stemmer til bogholderiet. 

 

6.1.3.6 Revisorer, spørgsmål R1 

X mener helt overordnet det er problematisk at udvidet gennemgang er markedsført som et besparende 

produkt, med en vis procentsats. X mener det kan lade sig gøre med en besparelse på 25%, men ikke hos alle 

virksomheder. X refererer til, at det store arbejde med stikprøve mv. ikke er nødvendigt i udvidet 

gennemgang, og at kravene hertil i de store internationale revisionsfirmaer er store, selv for små klienter. 

Såfremt det kan undgås med en detaljeret gennemgang af igangværende arbejder og varelager vil dette 

yderligere være meget omkostningsbesparende. 

 

Arne S. mener, ligesom X, at det kan lade sig gøre med en besparelse på 20-25% hos nogle virksomheder, 

men ikke alle. Besparelsen kan lade sig gøre for de kunder, som har en velfungerende og fornuftig 

regnskabsfunktion, idet yderligere arbejdshandlinger ikke vil blive særligt nødvendige hos disse klienter. Det 

omvendte vil være tilfældet hos klienter med dårligt bogholderi, og besparelsen på honoraret tvivlsomt. 

 

Søren T. mener der kan være en besparelse at hente, men den vil være mindre end regeringen ligger op til. 

Det kommer an på arten af virksomheden. Virksomheder med varelagre, debitorer og igangværende arbejder 

vil være oplagte bud på virksomheder, som kan hente en besparelse. Søren T. giver som eksempel, at hvis et 

honorar ligger på t.kr. 25 hos en virksomhed, vurderer han de t.kr. 18 til regnskabsudarbejdelse mv., dermed 

er der t.kr. 7 tilbage hvor der kan hentes besparelse på de 20-25%.  
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6.1.3.7 Revisorer, spørgsmål R2 

Alle de interviewede revisorer er generelt enige om hvilke virksomheder der kan få gavn af udvidet 

gennemgang. Det er en generel holdning, at virksomheder der har en dårlig bogholderifunktion, kriseramte 

virksomheder og virksomheder med stort bankengagement, hvor der i øvrigt er pant i aktiver som varelagre, 

debitorer og anlægsaktiver, ikke er egnede til en udvidet gennemgang. Virksomheder som er egnet til udvidet 

gennemgang er, generelt set, virksomheder som: 

• Har en velfungerende økonimorapportering 

• Har en God og indiskutabel sikkerhedsstilelse overfor banken i form af hovedaktionæren har mange 

penge i personligt regi eller andre kautionister. 

• Hvor der ikke er behov for finansiering, eller som alternativt kan give stærke sikkerhedsstilelser for 

finansiering. Jo lavere finansieringsbehov jo bedre. 

• Har høj soliditet 

• Har en ukompliceret ejerstruktur, jo simplere jo bedre, fordi kravet om sikkerhed af regnskabet hos 

virksomhedsejerne reduceres i takt hermed. 

• Ikke har fremtidige planer om salg, omstruktureringer, kapitalfremskaffelser mv.  

 

6.1.4 Resultat af interview med bankmedarbejdere 

Der er foretaget personligt interview med en bankmedarbejder fra henholdsvis Danske Bank, Nordea og 

Nykredit. Det er sikret, at de interviewede bankmedarbejdere i en eller anden form har relevans til 

interviewet, eksempelvis hvis medarbejderne er inde over beslutningsprocessen til afgivelse af kredit, eller 

har en anden funktion i forbindelse hermed. 

 

Martin Petersen fra Danske Bank har gennem 15 år været intern revisor i forskellige virksomheder. Martin P. 

har siden marts 2011 arbejdet for Danske Bank, først som intern revisor indtil november 2012, og siden er 

Martin P. blevet opfordret til en stilling, hvor han er med til at opstille kreditpolitikken for området 

"Business Banking", som bl.a. arbejder med afgivelse af kredit for SMV segmentet. I denne forbindelse 

arbejder Martin P. med det nye regelsæt i forbindelse med udvidet gennemgang. 

 

Kim Lundberg Hansen fra Nordea har i perioden 2005-2010 været privat rådgiver, og er siden da flyttet over 

i Nordeas erhvervsorganisation, hvor han har varetaget en portefølje af erhvervskunder. Fra 2012 er Kim 

blevet forfremmet til erhvervsspecialist, som mere er en rådgivende supportfunktion overfor 

erhvervsrådgiverne i Nordea. 
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Medarbejder Y, herefter kaldet Y, fra Jyske Bank er leder af en erhvervsafdeling. Y har været i 

lederstillingen gennem to år, og har før i en periode på fem år været erhvervsrådgiver. Y har selv en 

portefølje af små kunder, men hjælper herudover andre rådgivere i banken med deres kundeportefølje. Y er 

med til at bevilge banklån til virksomheder. 

 

Der vil i det følgende blive redegjort for resultatet af interviewene, der henvises til afsnit 6.1.2 for 

beskrivelse af spørgsmålene. 

6.1.4.1 Bankmedarbejdere, spørgsmål 1 

Bankmedarbejderne har generelt set et lavere kendskab til udvidet gennemgang en revisorer, hvilket 

naturligvis også må forventes. Bankmedarbejdernes egen vurdering af deres kendskab fremgår af  

nedenstående figur 6.1.4.1.1  

 

Tabel 6.1.4.1.1 – Bankmedarbejderes kendskab til udvidet gennemgang hos bankmedarbejdere 

Spørgsmål 1 - Hvad er dit nuværende kendskab til udvidet gennemgang? 

        

Svarmuligheder 

  1 2 3 4 5 

Martin Petersen    x  

Kim Lundberg Hansen   x   

Y  x x   

        

1 - indikerer lidt kendskab      

3 - indikerer godt kendskab      

5 - indikerer meget godt kendskab         

Kilde: Egen tilvirkning 

Martin Petersen havde som den eneste læst den nye erklæringsbekendtgørelse om udvidet gennemgang, 

udgivet af Erhvervsstyrelsen. Som tidligere intern revisor havde Martin et naturligt godt kendskab til review 

og revision i forvejen. 

 

Kim Lundberg Hansen og Y har kendskab gennem interne meddelelser i deres respektive banker, hvor 

udvidet gennemgang er blevet fortolket. Kim har herudover haft dialoger med revisorer omkring udvidet 

gennemgang. 

 

Generelt set vurderes bankmedarbejderne, set i relation til at udvidet gennemgang er et meget nyt område, at 

have et godt kendskab til udvidet gennemgang, og være informeret på et niveau, hvor det i videnskabelig 
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henseende kan forsvares at foretage et interview der giver værdi til det videnskabelige formål med denne 

afhandling. I de tilfælde hvor de interviewede personer har manglet informationer til at kunnet svare på de 

stillede spørgsmål, har interviewer informeret omkring de pågældende områder, så den interviewede har haft 

mulighed for at svare på spørgsmålet. 

6.1.4.2 Bankmedarbejdere, spørgsmål 2 

De interviewede bankmedarbejdere er alle enige i, at det ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er relevant at 

lempe kravene til de små virksomheder. I deres funktion som bankmedarbejdere svarer de dog, at det er 

uhensigtsmæssigt, fordi det regnskabsmateriale de modtager i forbindelse med deres kreditgivning, forringes 

i sikkerhedsniveau. Holdningerne illustreres i nedenstående figur 6.1.4.2.1 

 

Tabel 6.1.3.2.1 – Bankmedarbejderes Holdning til lempelse af revisionspligten, ved indførelse af udvidet 

gennemgang. 

Spørgsmål 2- Hvad er din holdning til, at revisionspligten lempes, hvilket 

indførelsen af udvidet gennemgang i realiteten er? 

        

Svarmuligheder 

  -2 -1 0 +1 +2 

Martin Petersen   x   

Kim Lundberg Hansen  x    

Y  x    

        

-2 indikerer en meget negativ holdning      

  0 indikerer en neutral holdning      

+2 indikerer en meget positiv holdning         

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Martin Petersen har svaret neutralt, hvorimod Kim H. og Y har svaret -1, men udelukkende på baggrund af 

deres funktion som bankansatte. 

6.1.4.3 Bankmedarbejdere, spørgsmål 3 

De interviewede bankmedarbejdere havde generelt set en neutral holdning til tidspunktet for indførelsen af 

udvidet gennemgang. Skalering af holdningerne fremgår af nedenstående figur 6.1.4.3. 
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Tabel 6.1.4.3.1 – Bankmedarbejderes holdning til tidspunktet for indførelse af udvidet gennemgang 

Spørgsmål 3- I en tid hvor markedet, som konsekvens af den finansielle krise, 

efterspørger troværdige regnskaber, hvad er da din holdning til, at udvidet 

gennemgang er blevet gennemført på nuværende tidspunkt? 

        

Svarmuligheder 

  -2 -1 0 +1 +2 

Martin Petersen   x   

Kim Lundberg Hansen  x    

Y   x   

        

-2 indikerer en meget negativ holdning      

  0 indikerer en neutral holdning      

+2 indikerer en meget positiv holdning         

Kilde: Egen tilvirkning 

Kim Lundberg Hansen svarer endnu engang i hans funktion som bankansat, at det på nuværende tidspunkt er 

negativt, at regnskabsmaterialet til brug for kreditvurderinger forringes. 

 

Y mener at lige meget hvornår forandringer indføres, vil de blive kritiseret, og der vil være modstand hertil, 

indtil forandringen er blevet tilvendt. Martin Petersen svarer at nu er beslutningen truffet, og det må 

bankerne således forholde sig til. 

6.1.4.4 Bankmedarbejdere, spørgsmål 4 

Alle bankmedarbejdere havde stort set samme opfattelse af udvidet gennemgang, som revisorerne havde. 

Bankmedarbejderne betragter således udvidet gennemgang mere som et review, end revision. Skaleringen af 

undersøgelsen vises i nedenstående figurerer 6.1.4.4.1 og 6.1.4.4.2. 
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Tabel 6.1.4.4.1 – Bankmedarbejdere, udvidet gennemgang sammenlignet med review 

Spørgsmål 4 - Opfattelse af udvidet gennemgang sammenlignet med review 

        

Svarmuligheder 

  1 2 3 4 5 

Martin Petersen  x    

Kim Lundberg Hansen  x    

Y   x   

        

1 - Meget ens      

3 -  Forskellige      

5 - Meget forskellige         

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 6.1.4.4.2 – Bankmedarbejdere, udvidet gennemgang sammenlignet med revision 

Spørgsmål 4 - Opfattelse af udvidet gennemgang sammenlignet med revision 

        

Svarmuligheder 

  1 2 3 4 5 

Martin Petersen    x  

Kim Lundberg Hansen   x   

Y    x  

        

1 - Meget ens      

3 -  Forskellige      

5 - Meget forskellige         

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I relation til, hvorvidt udvidet gennemgang vil afdække besvigelser og going-concern forhold, var det kun 

Martin P. der havde en reel baggrund til at besvare dette spørgsmål. Bankmedarbejdere er generelt ikke inde 

i de specifikke arbejdshandlinger som foretages af revisor, men forholder sig mere til graden af sikkerhed, de 

forskellige produkter giver. Martin P. har kun svaret på going-concern forhold, hvor han er af den opfattelse, 

at de krævede handlinger i en udvidet gennemgang ikke vil være nok til, at kunne opnå en pålidelig 

sikkerhed omkring going-concern forhold. 
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6.1.4.5 Bankmedarbejdere, spørgsmål 5 

Martin P. svarer, at det kan være forvirrende med endnu et nyt produkt, specielt angående den nye erklæring. 

Formuleringen af erklæringen mener Martin P. er meget lig en revisionskonklusion, og der er mange 

regnskabsinteressenter der kun læser selve konklusionen i en erklæring eller revisionspåtegning. Idet Martin 

P. selv har en revisionsmæssig baggrund har han ikke selv problemer med at se forskellen, men han er 

overbevist om at der er mange der ikke vil forstå forskellen. Martin P. mener derudover det kan være 

problematisk set i relation til virksomheder med udenlandske regnskabsinteressenter, såsom eksempelvis 

leverandører, idet de ikke kender til udvidet gennemgang, og den sikkerhed den giver. Martin P. mener som 

udgangspunkt, at den nye erklæring er uhensigtsmæssig. 

 

Kim H. mener det som udgangspunkt må være op til brugerne af regnskaberne at sætte sig ind i, hvilket 

produkt der er udarbejdet på et givent regnskab, og hvad dette produkt indebærer. Kim H. mener dog at det 

på den anden side bliver sværere at gennemskue sikkerheden i regnskaberne, jo flere produkter der findes på 

markedet. Kim H. deler desuden opfattelse opfattelse med Martin P. omkring at ordlyden i den nye erklæring 

på udvidet gennemgang kan blive fejlfortolket. Kim H. påpeger, ligesom Martin P., at bankfolk ofte kun ser 

på konklusion, forbehold og supplerende oplysninger. 

 

Y mener det er bedst hvis man holder det simpelt, og på denne baggrund er det ikke hensigtsmæssigt at 

indføre yderligere et produkt og endnu en erklæringsform. Y deler opfattelse med Kim H. at det er bankernes 

opgave at sætte sig ind i de nye produkter, og som y siger "så komplekst er der heller ikke, og det skal 

bankerne simpelthen kunne finde ud af". Y er mere indifferent overfor indførelsen af udvidet gennemgang, 

og forholder sig mere til at den er indført, og handler på baggrund heraf. 

 

Skaleringen af holdningen til den nye erklæringsform hos bankmedarbejderne er skaleret i nedenstående 

figur 6.1.4.5.1 
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Tabel 6.1.4.5.1 – Revisorers holdning til den nye erklæringsform i udvidet gennemgang 

Spørgsmål 5, delspørgsmål - Hvad er din holdning til den nye erklæringsform i 

udvidet gennemgang? 

        

Svarmuligheder 

  -2 -1 0 +1 +2 

Martin Petersen  x    

Kim Lundberg Hansen x     

Y   x   

        

-2 indikerer en meget negativ holdning      

  0 indikerer en neutral holdning      

+2 indikerer en meget positiv holdning         

Kilde: Egen tilvirkning 

6.1.4.6 Bankmedarbejdere, spørgsmål B1 

Alle interviewede bankmedarbejdere har den overordnede holdning, at udgangspunktet altid er at efterspørge 

et revideret regnskab eller periodebalance, som kan danne grundlag for beslutninger vedrørende 

kreditvurderinger, idet dette produkt netop giver den højeste grad af sikkerhed. I mange tilfælde vil kravet 

om revision fortsat blive sat overfor mange virksomheder. 

 

Da de interviewede bankmedarbejdere blev spurgt ind til, om de ville supplere udvidet gennemgang med 

andre erklæringsopgaver, f.eks. aftalte arbejdshandlinger på specifikke regnskabsposter svarede de alle ja. 

Det var dog overraskende at to af de tre interviewede bankmedarbejdere ikke kendte til aftalte 

arbejdshandlinger. 

 

Der var derudover bred enighed hos alle banker om, at der ville finde en rentedifferentiering sted på de 

virksomheder der fik foretaget udvidet gennemgang, sammenlignet med virksomheder der får foretaget 

revision. De svarede alle, at risiko og pris hænger sammen, og jo lavere sikkerhed banken opnår ved 

afgivelse af kredit, jo dyrere bliver det. 

 

Der blev også givet et ensartet svar, vedrørende størrelsen af kredit hos virksomheder der havde fået 

foretaget udvidet gennemgang kontra en virksomhed der havde fået foretaget revision. Kreditstørrelse bliver 

ikke givet på baggrund af sikkerheden omkring det materiale banken har modtaget. 
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Problematikken omkring udvidet gennemgang går i høj grad på opnåelsen af sikkerhed for de aktiver, som 

bankerne har pantsat eller stillet sikkerhed i. Martin P. svarer således, at det er tvivlsomt hvorvidt udvidet 

gennemgang vil være tilstrækkeligt i forbindelse med virksomhedspant. Martin P. henviste her yderligere til 

reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsen, som har oplistet et regelsæt for, hvornår en sikkerhedsstillelse 

kan medregnes ved opgørelsen af de risikovægtede aktiver og dermed reducere bankens kapitalkrav. Martin 

P. mener at udvidet gennemgang kan være relevant for nogle af bankens kunder med små lån, eller 

virksomheder som generelt er meget solide, som overholder betalingsforpligtelserne og som der dermed er 

tillid til. Y svarer i denne forbindelse at tillid til kunden er meget vigtigt, men deler også opfattelse af, at 

såfremt banken har sikkerhed i aktiver, vil der som hovedregel blive krævet revision. Kim H. svarer, at 

banken vil kræve revision såfremt banken har virksomhedspant i aktiver, eller hvis kunden er nødlidende. 

 

Spørgsmålet om tillid betyder meget for bankerne. Bankmedarbejderne svarer generelt set, at de kunder 

banken har god tillid til, kan banken på visse områder gå på kompromis med, herunder et kompromis med 

det præsenterede regnskabsmateriale, også i form af udvidet gennemgang. 

 

Alle bankmedarbejdere er dog skeptiske overfor udvidet gennemgang, idet der er tale om et nyt produkt, og 

et produkt som giver lavere grad af sikkerhed hos de selskaber, hvor de er vant til at få er revideret 

årsregnskab eller en revideret periodebalance. 

6.2 Holdninger til udvidet gennemgang hos interesseorganisationer 

6.2.1 Dansk Industris holdning til indførelsen af udvidet gennemgang 

Dansk Industri er en interesseorganisation, som har 10.000 virksomheder som medlemmer. Dansk Indsutri 

varetager virksomheders interesser gennem rådgivning til virksomhederne på alle virksomhedsområder, 

eksempelvis virksomhedens drift, muligheder, overvejelser ved eksport til udlandet og meget andet. 

Derudover forsøger DI at påvirke politikkernes lovgivning vedrørende det danske erhvervsliv, således at 

virksomheders interesser varetages på bedste vis. Det er i denne henseende utroligt relevant at inddrage DI's 

meninger og holdninger til udvidet gennemgang. 

 

Kristian Koktvedgaard, Chefkonsulent hos DI, udtaler sig på baggrund af DI. DI har i deres høringssvar af 

den 14. marts 2013, til udkastet af den nye erklæringsbekendtgørelse,  givet udtryk for, en som udgangspunkt 

skeptisk holdning til udvidet gennemgang. DI er ikke overbevist om at den nye erklæringsstandard er 

opbygget således at den varetager interesserne for små virksomheder. DI er ikke tilhænger af, at 

erklæringsstandarden er opbygget efter den nye ISRE 2400, men så hellere at der blev udarbejdet en 

decideret dansk erklæringsstandard tilpasset danske forhold. DI svarer i deres høringssvar, at de er positivt 

indstillet overfor en positiv konklusion, men mener man bør indføre begrebet ”moderat grad af sikkerhed” 
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for netop bedre at klargøre forskellen mellem review, udvidet gennemgang og revision hos 

regnskabsinteressenterne. Kristian Koktvedgaard har endvidere i "Revision & Regnskabsvæsen" nr. 6, juni 

2013, videre tilkendegivet, at DI ikke kan forstå, at påtegningen er udformet således, at den er positivt 

formuleret, på baggrund af et udført review med supplerende arbejdshandlinger, som udvidet gennemgang i 

bund og grund er. 

 

Kristian Koktvedgaard mener ikke at de supplerende handlinger giver en tilstrækkelig yderligere værdi for 

de små virksomheder, i tillæg til et review. Han argumenter med at review ikke går dybt nok på centrale 

områder såsom debitorer, kreditorer og varelager, hvilket gør at ydelsen vil tillægges lavere værdi, kontra 

revision, hos eksempelvis bankerne Omvendt vil en revision bruge for meget energi på de bredere områder.24 

 

Kristian Koktvedgaard har i artiklen udarbejdet en figur (figur 3), som illustrerer hvornår der skal vælges 

revision og hvornår der bør vælges udvidet gennemgang.25 Det fremgår af figuren, at det taler for revision 

såfremt en virksomhed: 

• er kompleks, dvs. har igangværende arbejder, væsentligt varelager, usikre debitorer mv.. 

• har mange ejere, eller få ejere som ikke deltager i driften 

• har svage interne kontroller og høj risiko for besvigelser 

• har store banklån, virksomhedspant, eller hvis virksomheden er nødlidende med usikre og ustabile 

resultater 

• har fremtidsplaner om eksport eller vækst og dermed behov for kapitalfremskaffelse 

• har fået stillet krav fra regnskabsbrugere om et højt pålideligt regnskabsmateriale, eksempelvis af 

bank, leverandører, investorer mm. 

 

Omvendt taler det for udvidet gennemgang hvis virksomhederne i modsatte ende er ukomplekse, har få ejere, 

stærke interne kontroller, begrænset gæld eller er selvfinansierende, ingen aktuelle udfordringer i 

fremtidsplanerne og endelig har få brugere af årsrapporten. Det er bemærkelsesværdigt, at Kristians 

Koktvedsgaards figur konkluderer stærke sammenligningstræk med denne afhandlings resultat af interview 

med revisorer og banker, som på mange områder deler ovenstående opfattelse af hvilke virksomheder der 

kan anvende udvidet gennemgang, og hvilke virksomheder der fortsat bør fortsætte med revision. 

 

 

                                                      

24 Revision & Regnskabsvæsen" nr. 6, juni 2013, side 62 

25 Revision & Regnskabsvæsen" nr. 6, juni 2013, side 63 
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6.2.2 Finansrådets holdning til indførelsen af udvidet gennemgang 

Finansrådet er en interesseorganisation for bankerne i Danmark, og har dermed samme funktion som DI har 

for de danske virksomheder, blot overfor banksektoren. Finansrådet har i deres høringssvar af den 14. marts 

2013 tilkendegivet at de som udgangspunkt synes det er positivt med indførelsen af udvidet gennemgang. 

Dog understreger Finansrådet i deres høringssvar, at det fortsat vil være nødvendigt med behov for den høje 

grad af sikkerhed, som afgives ved revision. Finanstilsynet efterspørger større fleksibilitet i udvidet 

gennemgang, eksempelvis på regnskabsposter såsom varelagre og debitorer. Såfremt dette behov imødeses 

mener finanstilsynet at udvidet gennemgang vil kunne blive mere anvendelig og dermed mere udbredt. 

 

Finanstilsynet har dermed samme ønske som Dansk Industri, i ønsket omkring mere fleksibilitet på de 

væsentlige regnskabsposter, hvor regnskabsbrugere ofte efterspørger høj grad af sikkerhed. Dette ønske har 

ligeledes været nævnt af revisorerne gennem de foretagne personlige interviews i denne afhandling. 

6.3 Delkonklusion 

Revisorer, banker samt interesseorganisationer er alle enige om, at revisionspligten for B-virksomheder i 

Danmark er for omfangsrige, og de hilser en lempelse af revisionspligten velkommen for disse typer 

virksomheder. Revisorer har en blandet holdning til udvidet gennemgang, nogle er positivt indstillet og andre 

er negativt indstillet overfor udvidet gennemgang. Bankerne er nervøse for sikkerheden for deres udlån, 

specielt hvis de har pantsætninger eller sikkerhedsstillelser i en virksomhed. DI mener ikke udvidet 

gennemgang tilgodeser de behov, som regnskabsinteressenter efterspørger hos B-virksomhederne, og er 

ligeledes skeptisk overfor den nye erklæringsform. Finanstilsynet er positivt indstillet overfor udvidet 

gennemgang, men påpeger revision stadig er nødvendigt i visse tilfælde. Resultatet af undersøgelsen af 

holdningerne til udvidet gennemgang hos revisorer, banker samt høringssvarene fra DI og Finanstilsynet er, 

at udvidet gennemgang kun vil blive anbefalet til en gruppe af B-virksomheder, der opfylder bestemt krav til 

kompleksitet og finansieringsbehov, og yderligere er det tvivlsomt om en udvidet gennemgang vil blive 25 

procent billigere i mange tilfælde. Den videre analyse heraf foretages i kapital 8 i denne afhandling. 

7 Diskussion af, hvorvidt udvidet gennemgang vil formå at indfri de målsætninger, som 

regeringen har med indførelsen af en udvidet gennemgang 

Regeringen har, som tidligere skrevet i denne afhandling, haft som målsætning, at udvidet gennemgang skal 

være et alternativ til revision, som er 25 procent billigere end revision. Derudover har regeringen beregnet en 

samlet samfundsbesparelse på 236 mio. kr. Regeringen har ikke i L 26 beskrevet hvorledes dette tal er 

beregnet. Dette ville have været mere oplysende som målsætning at skrive, hvor mange procent af B-

virksomhederne, som regeringen regner med vil kunne benytte sig af udvidet gennemgang. Denne afhandling 

kan således ikke kommentere på de 236 mio. kr., men vil i stedet diskutere, hvorvidt udvidet gennemgang vil 

blive udbredt eller ej. For at kunne svare på dette, er det relevant at stille spørgsmål såsom "Vil udvidet 
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gennemgang blive 25 procent billigere end revision?", og "Vil alle virksomheder i klasse B uden 

komplikationer kunne vælge en udvidet gennemgang, som et alternativ til revision?". I det følgende 

diskuteres ovenstående. 

7.1 Er udvidet gennemgang for alle? 

Udvidet gennemgang vil ikke være et reelt valg, som alle B-virksomheder kan drage nytte af. Kravene hos 

regnskabsinteressenterne er på nuværende tidspunkt for høje til, at virksomheder der eksempelvis har kredit i 

banken, reelt har et valg mellem udvidet gennemgang og revision. Dette forhold er fremhævet af både de 

interviewede revisorer, de interviewede bankmedarbejdere samt i høringssvarene til den nye 

erklæringsbekendtgørelse af DI og Finanstådet. 

 

Problematikken opstår, hvis en virksomhed har et bankengagement, hvor banken har stillet virksomhedspant 

i varelager, anlægsaktiver, debitorer mv. De interviewede bankmedarbejdere fremhæver alle, at bankerne i 

disse tilfælde højst sandsynligt vil stille krav til revision. Udvidet gennemgang giver ikke bankerne den 

sikkerhed de efterspørger på centrale områder såsom anlægsaktiver, varelagre og debitorer.  

 

Det er generelt set meget almindeligt, at en virksomhed har brug for kredit, for at kunne drive virksomhed. 

Mange virksomhedsejere kan ikke selv stille op med den finansiering der er påkrævet, for at kunne drive 

virksomhed, og den danske tradition for iværksætteri, sætter krav til en velfungerende finansiel sektor. Det 

må velsagtens have været regeringens udgangspunkt, at lempelsen af revisionspligten også må kunne vælges 

for virksomheder der har behov for finansiering. Dette vil dog reelt set ikke være tilfældet, hvilket 

interviewene med bankmedarbejderne samt høringssvaret fra finanstilsynet underbygger.  

 

Gennem interview med revisorerne blev det klarlagt, at såfremt en virksomhed har planer om et fremtidigt 

salg eller omstruktureringer, vil det ydermere ikke være hensigtsmæssigt at få foretaget udvidet gennemgang, 

idet regnskabsinteressenterne vil stille krav om højeste grad af sikkerhed for regnskabets retvisende billede. 

 

For at revisor uproblematisk skal kunne udføre en udvidet gennemgang, er det vigtigt at bogholderiets 

beskaffenhed er uproblematisk. Hvis der er mange fejl i bogholderiet, vil risikoen for fejlinformation være 

store, og det er svært for revisor at kunne gennemføre en udvidet gennemgang udelukkende ved analytiske 

handlinger og forespørgsler til ledelsen. Revisor vil være nødsaget til at foretage mange yderligere 

arbejdshandlinger, hvilket revisor er forpligtet til, såfremt revisor mistænker regnskabet for at indeholde 

væsentlig fejlinformation, og det vil dermed blive for dyrt for revisor at udføre en udvidet gennemgang, set i 

forhold til at udføre revision. Ovenstående er underbygget af de foretagne personlige interviews med 

revisorer. 
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Såfremt et selskab er nødlidende, og selskabet ønsker finansiering, vil det, jf. de personlige interview med 

både bankmedarbejdere og revisorer, ikke være hensigtsmæssigt at vælge udvidet gennemgang. Bankerne 

ønsker revision, fordi de har behov for det mest retvisende produkt, til deres beslutningsgrundlag. For 

revisorer opstår problemstillingen under going-concern forhold. De interviewede revisorer har alle svaret, at 

de ikke vil nøjes med kravene til forespørgsler og analytiske handlinger, som udvidet gennemgang kræver i 

forbindelse med going-concern problemer. Revisorer vil udføre de samme handlinger, som ved revision. 

Dette er fordi revisorer ikke ønsker at et så væsentligt forhold, har mulighed for at være fejlbehæftet. 

 

På baggrund af de udførte personlige interviews med banker og revisorer samt høringssvar fra DI og 

Finansrådet, kommer denne afhandling frem til, at udvidet gennemgang som udgangspunkt på nuværende 

tidspunkt kun vil kunne vælges af en begrænset mængde B-virksomheder. Virksomheder der med fordel, og 

uden komplikationer, som udgangspunkt kan vælge udvidet gennemgang, er virksomheder som: 

 

• Har en velfungerende økonimorapportering 

• Har en god og indiskutabel sikkerhedsstilelse overfor banken i form af hovedaktionæren har mange 

penge i personligt regi eller andre kautionister. 

• Der ikke har behov for finansiering, eller som alternativt kan give stærke sikkerhedsstilelser for 

finansiering. Jo lavere finansieringsbehov jo bedre. 

• Har høj soliditet 

• Har en ukompliceret ejerstruktur, jo simplere jo bedre, fordi kravet om sikkerhed af regnskabet hos 

virksomhedsejerne reduceres i takt hermed. 

• Ikke har fremtidige planer om salg, omstruktureringer, kapitalfremskaffelser mv.  

 

Det må velsagtens ikke have været regeringens formål med udvidet gennemgang, udelukkende at løfte de 

administrative byrder for de virksomheder, som er velfungerende, solide og har en ukompleks ejerstruktur. 

Sagt på en anden måde, omend lidt provokerende, kan man sige at udvidet gennemgang kun er for de "rige" 

B-virksomheder. Det må antages, at regeringen ved indførelsen af udvidet gennemgang, har tænkt at den 

skulle kunne bruges af alle virksomheder i regnskabsklasse B. 

 

Idet udvidet gennemgang ikke kan benyttes af alle B-virksomheder, eller fordi udvidet gennemgang i givet 

fald vil være begrænset til en række B-virksomheder med bestemte karakteristika, må det dermed tale imod, 

at udvidet gennemgang vil kunne opfylde regeringens målsætning om en stor samfundsmæssig besparelse. 

 

For at udvidet gennemgang skal kunne blive et mere udbredt produkt, er det nødvendigt med enten en 

tilrettelse i den nye standard om udvidet gennemgang, som tilgodeser visse interessenters behov for øget 
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sikkerhed på visse regnskabsposter, eller alternativt skal der skabes en holdningsændring hos långiverne, 

således at de ikke stiller krav om høj grad af sikkerhed om det retvisende billede på deres sikkerhedsstillelser 

i virksomhedens aktiver. Umiddelbart er det opgaveskrivers egen holdning, at en tilrettelse af udvidet 

gennemgang vil være den nærmeste og mest accepterede løsning af de to. Problematikken med en tilrettelse 

vil dog få udvidet gennemgang tættere på revision, og såfremt der implementeres mulighed for egentlig 

revision af visse aktiver, vil en udvidet gennemgang dermed blive dyrere, hvilket vil være i modstrid med 

regeringens ønske om en lempelse af revisionshonoraret. Formålet med udvidet gennemgang har bl.a. været 

at udføre nogle kraftige besparelser på revisionsmæssige tunge regnskabsposter. Problematikken i denne 

forbindelse er dog, at regnskabsinteressenter i form af långivere ikke ønsker at gå på kompromis med 

sikkerheden på nogle af disse regnskabsposter. 

7.2 Vil udvidet gennemgang blive 25 procent billigere? 

Ved de personlige interviews svarede revisorerne, at det kan lade sig gøre for nogle virksomheder at få 

reduceret prisen med 25 procent, men ikke alle virksomheder. Både Søren T og partner X udtrykte desuden, 

at de synes det er uheldigt at udvidet gennemgang er blevet markedsført som et besparende produkt, netop 

fordi det ikke vil kunne lade sig gøre i alle tilfælde. 

 

Det kommer meget an på, hvordan en virksomhed er sammensat, for at kunne vurdere hvorvidt det bliver 25 

procent billigere, eller ej. Udvidet gennemgang er blandt andet netop udarbejdet, således at man slipper for at 

lave revisionshandlinger på regnskabsposter, hvor der ofte udføres meget tung revision, forstået på den 

måde, at det er tidskrævende at opnå den krævede overbevisning, som følge af kravene i ISA'erne. Tunge 

regnskabsposter er specielt aktivposter såsom debitorer, varelager og igangværende arbejder. Ved revision af 

et varelaget skal revisor foretage en fysisk kontrol af varelageret, for at konstatere tilstedeværelsen af 

varelageret. Derudover skal der foretages pristjeck. Dette er tidskrævende revisionshandlinger. På debitorer 

skal revisor udarbejde og udsende saldomeddelelser samt teste debitorer til efterfølgende indbetalinger, for at 

opnå overbevisning omkring tilstedeværelsen og værdiansættelsen af tilgodehavenderne. Igangværende 

arbejder revideres ved kontrol af time-sags sedler, vurdering af færdiggørelsesgrader mv.. 

 

Såfremt en virksomhed har revisionstunge poster, vil der være besparelser at hente ved at vælge udvidet 

gennemgang, såfremt virksomheden har et bogholderi, som ikke er fejlbehæftet og som er let at gennemgå. 

Såfremt bogholderiet indeholder mange fejlagtige transaktioner, og revisor ikke kan benytte sig af 

forespørgsler og analytiske handlinger, vil der være krav om, at revisor udfører de yderligere 

arbejdshandlinger som er nødvendige til, at revisor kan sandsynliggøre, at regnskabsposten ikke indeholder 

en væsentlig fejl. eller fastslå, at der foreligger en væsentlig fejl. De yderligere arbejdshandlinger kan i 

yderste konsekvens blive det samme arbejde, som udføres ved en revision, og i disse tilfælde vil der 

naturligvis ikke være en besparelse i en udvidet gennemgang. 
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Der findes mange værdipapirsselskaber i Danmark. Værdipapirsselskaber er defineret som holding selskaber, 

som enten ejer eller ikke ejer kapitalandele i andre selskaber, men som har en beholdning af værdipapirer. 

Dette er selskaber, hvis eneste formål er at skabe et afkast, ud fra de aktiver, i form af værdipapirer, som 

selskabet er i besiddelse af. Værdipapirsselskaber er ganske ukomplekse, og er nemme at revidere. Dermed 

kan værdipapirsselskaber ses som en kontrast til de komplekse B-virksomheder Ofte foretager revisor 

bogføringen af værdipapirerne for selskabets ejer, og dermed er revisionen af selskabet til sidst meget hurtig. 

Det er meget tvivlsomt hvorvidt et værdipapirsselskab kan spare 25% af revisionshonoraret, idet revisionen 

er en meget lille del af honoraret. 

 

I ovenstående afsnit er der redegjort for henholdsvis komplekse og ukomplekse B-virksomheder. Der er 

naturligvis utallige former for sammensætninger af B-virksomheder. Nogle har komplekse regnskabsposter, 

og andre har ikke. Nogle B-virksomheder har et velfungerende bogholderi, og andre har ikke. Honorarets 

størrelse vil hovedsageligt blive baseret på, hvorvidt en B-virksomhed er kompleks eller ukompleks, samt 

hvorvidt bogholderiet er fejlbehæftet eller ikke er. 

 

Charlotte Jepsen skriver i hendes artikel i Revision & Regnskabsvæsen fra juni 2013, at "Myndighedernes 

informationsaktiviteter har haft mest fokus på den forventede besparelse, og Erhvervsstyrelsen giver i sine 

kommentarer til den nye erklæringsstandard meget håndfaste løfter til virksomhederne om, at de kan spare 

millioner af kroner på deres revisionsregning. Det er klart, at den udvidede gennemgang er mindre 

omfattende end en revision, men på samme måde som, der ikke findes nogen fast formel på prisen på en 

revision, gælder dette også for udvidet gennemgang."30. Udtalelsen fra Charlotte Jepsen må tolkes således, at 

FSR selv er af den holdning, at den forventede besparelse ikke vil være opnåelig i alle tilfælde, og at det er 

op til revisor at sætte honorarets størrelse. 

 

Problematikken omkring denne "informationsaktivitet", som er foretaget af myndigheder, består i at 

virksomhederne nu forventer en besparelse på 25 procent. DI har i maj måned 2013 ligeledes informeret 

omkring besparelsens størrelse til deres medlemmer, hvilket revisorer bliver konfronteret med af deres 

kunder efterfølgende. Den interviewede revisor Søren Tholle er af den opfattelse, at dette pris pres kan 

medføre, at revisorbranchen i sidste ende vil komme til at presse sig selv i honorarmæssigt sammenhæng. 

Såfremt det sker at revisorbranchen, som et resultat af myndighedernes markedsføring af udvidet 

gennemgang med en besparelse på 25 procent, vil konkurrere med hinanden, er det muligt at regeringens 

                                                      

30 Revision og Regnskabsvæsen, nr. 6, juni 2013, Temanummer om udvidet gennemgang, side 12 
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ønske om en opnået besparelse vil blive til virkelig. Det er et sandsynligt scenarie, men tiden må vise om 

udviklingen vil gå denne vej. 

 

Udover de lavere krav ved udvidet gennemgang, sammenlignet med revision, til opnåelse af revisionsbevis 

for de risikofyldte regnskabsposter, er der ved udvidet gennemgang ikke krav om, at lave en 

revisionsprotokol, som det fremgår i revisorlovens § 20, stk. 1. Dette er naturligvis en yderligere lempelse, 

men vil kun spare revisor en times arbejde eller to. Det er værd at nævne denne ændring, fordi denne 

ændring ligeledes er blevet markedsført som en stor besparelse, og denne ændring er blevet fremhævet 

mange gange når der tales eller skrives om udvidet gennemgang. Det er muligt at besparelsen af 

revisionsprotokollatet overfor virksomhedsejerne fremtoner som en kraftig besparelse, når 

virksomhedsejerne er vant til at se dette omfangsrige dokument, som ofte fylder mellem 5-10 sider. Meget af 

en revisionsprotokol er dog standardtekst, og det er kun få områder der rettes årligt. Med indførelse af de nye 

regnskabsprogrammer, som eksempelvis Caseware, bliver det endog muligvis endnu hurtigere at udarbejde 

et revisionsprotokollat. Det er opgaveskrivers holdning, at besparelsen af et revisionsprotokollat er en god 

ændring, og naturligvis vil fremme en besparelse af revisionshonoraret, men den vil tvivlsomt være en af de 

besparelser som kraftigt vil reducere honoraret ved en udvidet gennemgang. 

 

Det er opgaveskrivers holdning, at det som udgangspunkt ikke vil være muligt at opnå den ønskede 

besparelse på de 25 procent, som regeringen ligger op til ved indførelsen af udvidet gennemgang. De 

virksomheder, der vil få anbefalet udvidet gennemgang, vil i de fleste tilfælde være de ukomplekse 

virksomheder, hvor besparelsen ikke altid vil kunne udgøre 25 procent af revisionshonoraret. 

 

7.3 Delkonklusion 

Idet udvidet gennemgang kun vil blive anbefalet til en del af virksomhederne i regnskabsklasse B, er det 

sandsynligt at udvidet gennemgang vil blive mindre udbredt, end regeringen har antaget. Regeringens 

målsætning om en samlet stor samfundsmæssig besparelse kan derfor være tvivlsom. Udvidet gennemgang 

vil yderligere i langt fra alle tilfælde blive 25 procent billigere. Der er ikke et krav til at udvidet gennemgang 

skal være 25 procent billigere, og det vil kun være muligt med en besparelse for virksomheder med den rette 

sammensætning i deres kompleksitet og ejerstruktur. Det er på baggrund heraf forventeligt, at udvidet 

gennemgang ikke vil formå at opfylde regeringens målsætninger med indførelsen af en udvidet gennemgang. 
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8 Konklusion 

Udvidet gennemgang er blevet indført på baggrund af et ønske om administrative lettelser for de små 

virksomheder i Danmark. Mange EU lande har ikke forståelse for de lave danske grænser for revision, og 

alternativet til en udvidet gennemgang ville have været at fjerne revisionspligten for virksomheder i klasse B.  

 

Regeringen fremsatte dermed et forslag om ændring af revisorloven og årsregnskabsloven, nr. L 26 

omhandlende "Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven". I dette lovforslag indgår et forslag 

om ændring af årsregnskabslovens § 135, stk. 1-3, hvor en virksomhed, omfattet af regnskabsklasse B, kan 

vælge at lade revisionen udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. 

Lovforslaget er vedtaget på den tredje behandling den 6. december 2012. Herefter har Erhvervsstyrelsen 

udarbejdet en erklæringsstandard, ligesom FSR i april 2013 har udgivet deres version, kaldet ”Standard om 

udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”. Denne afhandling har brugt 

FSR’s model. 

 

Formålet med indførelsen af udvidet gennemgang har fra regeringens side været en lempelse af de 

administrative byrder for de små selskaber i Danmark, som indgår i regnskabsklasse B. Regeringen har som 

målsætning beregnet en besparelse på 236 mio. kr. årligt, og har antaget at en udvidet gennemgang vil blive 

25 procent billigere end en revision. 

 

Udvidet gennemgang er udarbejdet som et review med supplerende arbejdshandlinger, og den eneste reelle 

forskel mellem et review og udvidet gennemgang består derfor kun af disse supplerende arbejdshandlinger. 

Udvidet gennemgang er dog blevet udarbejdet på baggrund af en ny international standard om 

reviewopgaver, ISRE 2400, som erstatter den gamle ISRE 2400. For dermed at forstå indholdet i udvidet 

gennemgang, er man nødsaget til at sætte sig ind i de ændringer der sker i et review. Gennem en 

reguleringsanalyse er der nået frem til, at den nye ISRE 2400 er skærpende på en række områder. Den 

væsentligste ændring består i, at der er nu kommet et krav til, at såfremt revisor har en mistanke om, at en 

regnskabspost kan være behæftet med en eller flere væsentlige fejl, så skal revisor fortsætte med at udføre 

yderligere handlinger, indtil revisor enten med sandsynlighed mener at regnskabsposten ikke er behæftet 

med væsentlige fejl (begrænset sikkerhed) eller fastslå at regnskabsposten er behæftet med væsentlige fejl 

(høj grad af sikkerhed/revision). Hvor et review tidligere stoppede ved forespørgsler og analytiske 

handlinger, kan revisor nu være nødsaget til at gribe til substanshandlinger, såfremt dette måtte anses for 

nødvendigt, for at opfylde de skærpede krav til overbevisning for en regnskabspost i et review. 

 

En anden væsentlig ændring ligger i handlinger rettet mod specifikke forhold. Nærmere bestemt er der nu 

kommet krav til at foretage specifikke handlinger hvis virksomheden, der er underlagt review, har handel 
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med nærtstående parter, øgede krav til handlinger omkring besvigelser og manglende overholdelse af love 

eller øvrig regulering, fortsat drift, samt arbejde udført af andre. Som følge af finanskrisen ligger det i tiden, 

at der er øget fokus omkring going-concern, og i forbindelse hermed naturligvis også øget fokus på 

besvigelser, ikke mindst gennem den form der kendes som regnskabsmanipulation. 

 

Endnu en bemærkelsesværdig ændring er den iterative planlægningsproces. Det er nu et krav, at revisor også 

i et review overvejer ændringer i planlægningsprocessen, såfremt revisor ved et review opnår kendskab til 

forhold, der gør at eksempelvis væsentlighedsniveauet ændrer sig. 

 

Endelig skal det nævnes at ændringerne i revisors erklæring om review vil komme til at ligne en 

revisionspåtegning i dennes opbygning. Underafsnittene vil komme til at hedde det samme som de gør i en 

revisionspåtegning, og den bliver mere oplysende for regnskabsbrugeren i denne forbindelse. 

 

På trods af ændringerne, der bevæger sig hen imod revision, i et review fra den gamle ISRE 2400 til den nye 

ISRE 2400, er der stadigvæk stor forskel mellem en revision og en udvidet gennemgang. I en revision 

konkluderes der på høj grad af sikkerhed, hvorimod der konkluderes med begrænset sikkerhed i udvidet 

gennemgang. En revision baseres på de krav der er stillet i de internationale revisionsstandarder (ISA’erne), 

og disse har langt større krav til indhentelse af revisionsbevis og dokumentation herfor, end der findes i 

udvidet gennemgang. Revision og udvidet gennemgang er identiske i relation til de supplerende handlinger, 

bortset fra test af tre måneders indberetninger, hvor revision tester indberetninger for hele 

regnskabsperioden. Derudover er revision og udvidet gennemgang identiske i relation til udformning af 

væsentlighedsniveauet. 

 

For at undersøge problemformuleringens andel del, om hvorvidt indførelsen af udvidet gennemgang kan 

formå at opfylde de målsætninger, som regeringen har med indførelsen af udvidet gennemgang, er der 

foretaget en undersøgelse af holdningerne til og meningerne omkring udvidet gennemgang hos væsentlige 

regnskabsinteressenter såsom revisorer, banker, Dansk Industri og Finansrådet. Der er foretaget personlige 

interviews hos statsautoriserede revisorer og bankmedarbejdere, og der er gennemgået høringssvar fra Dansk 

Industri og Finansrådet. 

 

Konklusionen herpå blev, at udvidet gennemgang, på nuværende tidspunkt, kun vil blive anbefalet til 

selskaber i regnskabsklasse B som:  

• Har en velfungerende økonimorapportering 

• Har en god og indiskutabel sikkerhedsstilelse overfor banken i form af hovedaktionæren har mange 

penge i personligt regi eller andre kautionister. 
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• Der ikke har behov for finansiering, eller som alternativt kan give stærke sikkerhedsstilelser for 

finansiering. Jo lavere finansieringsbehov jo bedre. 

• Har høj soliditet 

• Har en ukompliceret ejerstruktur, jo simplere jo bedre, fordi kravet om sikkerhed af regnskabet hos 

virksomhedsejerne reduceres i takt hermed. 

• Ikke har fremtidige planer om salg, omstruktureringer, kapitalfremskaffelser mv.  

 

Bankerne har en skeptisk tilgang til udvidet gennemgang, og ønsker stadigvæk høj grad af sikkerhed for 

deres udlån, herunder specielt pantsætninger og sikkerhedsstilelser. 

 

Revisorer påpeger yderligere, at udvidet gennemgang kun vil blive anbefalet til virksomheder med et 

bogholderi med få fejl i. Såfremt bogholderiet indeholder mange fejl vil udvidet gennemgang blive for dyrt i 

forhold til revision, grundet kravet om yderligere arbejdshandlinger. 

 

Dansk Industri har påpeget, at udvidet gennemgang ikke formår at opfylde de krav, som eksempelvis 

kreditinstitutter stiller, fordi udvidet gennemgang ikke giver sikkerhed nok for væsentlige regnskabsposter 

såsom eksempelvis varelagre og debitorer. 

 

Finansrådet er positivt indstillet overfor udvidet gennemgang, men påpeger at revision stadig vil være 

nødvendigt i visse situationer. 

 

Det kan umuligt have været i regeringens interesse, at udvidet gennemgang generelt ikke kan benyttes af 

virksomheder der har behov for finansiering, medmindre der findes en kautionist. Det er meget almindeligt at 

en virksomhed skal benytte finansiering til driften, og er et fundamentalt grundlag for, at mange 

virksomheder kan eksistere. Dette taler således imod udbredelsen af udvidet gennemgang. I det hele taget vil 

udvidet gennemgang på nuværende tidspunkt kun kunne benyttes af en snæver gruppe B-virksomheder, og 

det er som udgangspunkt kun ”de rige” B-virksomheder der kan få gavn af udvidet gennemgang. 

 

Udover at udvidet gennemgang kun vil blive anbefalet til en snæver gruppe B-virksomheder, har revisorer 

ligeledes udtrykt, at det ikke vil være muligt med en besparelse på 25 procent af honoraret i alle tilfælde. 

Besparelsen vil kunne lade sig gøre for virksomheder der har revisionstunge poster såsom varelagre, 

debitorer, igangværende arbejder og anlægsaktiver, men det er tvivlsomt med en besparelse i virksomheder 

der eksempelvis er holdingselskaber der investerer i værdipapirer, som generelt er ukomplekse at revidere. 

En af de interviewede revisorer havde dog en teori om, at idet udvidet gennemgang, i stor grad, er blevet 
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markedsført med en besparelse på 25 procent i forhold til revision, kan dette danne grundlag for en priskrig i 

branchen, og dermed kan det ende med at regeringens mål herom opfyldes ad denne vej. 

 

Idet der siden 2008 har eksisteret en finanskrise, som har ført til adskillige konkurser, har dette ligeledes ført 

til at bankerne er blevet mere påpasselige med deres udlån, og som følge af at flere banker er gået konkurs, 

er der strammet op på bankernes regler til udlån og soliditet. Tidspunktet for indførelsen af udvidet 

gennemgang er dermed ikke optimal, og såfremt den var indført på et tidspunkt med højkonjunktur, er det 

muligt den ville blive mere udbredt. 

 

Konklusionen på, hvorvidt udvidet gennemgang kan formå at indfri regeringens målsætning med indførelsen 

af udvidet gennemgang, er dog, at det er tvivlsomt hvorvidt målsætningerne vil blive indfriet, idet udvidet 

gennemgang kun vil anbefales til en bestemt gruppe B-virksomheder, det er tvivlsomt at besparelsen kan 

udgøre 25 procent i forhold til revision og tidspunktet for indførelsen af udvidet gennemgang er ikke 

optimal. 
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9 Perspektivering - hvad kan fremme regeringens målsætning om administrative 

lettelser gennem indførelse af udvidet gennemgang? 

En del af kritikken af udvidet gennemgang er gået på, at områder såsom varelagre, debitorer, igangværende 

arbejder og anlægsaktiver ikke vil blive gennemgået med en sikkerhed, der står på mål med den sikkerhed 

eksempelvis banker efterspørger, til brug for afgivelse af kredit. I mange tilfælde vil en B-virksomhed 

muligvis blive påtvunget revision, såfremt der fortsat skal være et samarbejde med virksomhedens 

bankforbindelse. Der er rigtig mange virksomheder, der er afhængig af kredit, og dette er derfor uheldigt. 

Såfremt udvidet gennemgang skal bredes yderligere, er det opgaveskrivers konstruktive forslag, at udvidet 

gennemgang tilrettes, således at den bedre tilgodeser långivernes behov. Dette vil naturligvis forøge 

omkostningerne ved en udvidet gennemgang på visse regnskabsposter, men udvidet gennemgang ville blive 

mere accepteret, og mere udbredt. Regeringen har efter opgaveskrivers holdning, sat målet med besparelsen 

ret højt. 

 

En anden løsning ville være, at regeringen kiggede nøjere på finanstilsynets lovgivning overfor bankerne. 

Finanstilsynet har sat nogle meget høje grænser for, hvilken sikkerhed bankerne skal have for deres udlån, 

samt den soliditet bankerne fremadrettet skal have. Så længe der hos långivere er en meget striks 

sikkerhedspolitik overfor udlån, vil dette bremse en udbredelse af udvidet gennemgang. Det er 

opgaveskrivers holdning, at en alternativ løsning for regeringen, ville være at lempe på de sikkerhedskrav 

bankerne er underlagt for deres udlån.  

 

Udvidet gennemgang er i høj grad baseret på individuelle vurderinger, hos revisor. Der skal foretages 

analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen, men nogle regnskabsinteressenter efterspørger et mere 

håndgribeligt produkt. Eksempelvis har høringssvarene vist, at nogle regnskabsbrugere ikke kan gennemskue 

præcist hvad revisorer foretager sig i en udvidet gennemgang. En mulighed kunne være at skabe yderligere 

vejledningsafsnit i FSR's standard om udvidet gennemgang, på specifikke regnskabsposter, således at både 

revisorer og regnskabsbrugere kan få en mere håndgribelig tilgang til produktet. Problematikken hos 

revisionsfirmaerne vil også bestå i, at det er svært at sætte yngste mand på en udvidet gennemgang, idet de 

analytiske egenskaber kræver en del erfaring. 

 

Nu skal udvidet gennemgang naturligvis ud og prøves af i revisorbranchen, og det er muligt, at når produktet 

bliver mere kendt, og flere benytter sig af den, at regnskabsinteressenter vil få en større tiltro til produktet, og 

at udbredelsen vil komme af sig selv. Der er dog altid plads til forbedringer, og der er her givet et fundament 

til en videre debat omkring en mere smidig indførelse af udvidet gennemgang i det danske erhvervsliv. 
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Bilag 1 – Interview med X fra et af revisionsfirmaerne i ”the big four” 

 

Den 7. juni 2013 kl. 9.00 er der foretaget interview med partner X fra et af revisionsfirmaerne i ”the big 

four”. X har valgt at anonymisere både hans eget navn og firmaets navn. 

 

X er partner i revisionsfirmaet, og har været dette gennem en længere årrække. X har flere kunder i SMV 

segmentet, hvor udvidet gennemgang som produkt kan relevant. 

 

I nedenstående er udarbejdet et resumé over interviewet. 

 

1.  Hvad er dit nuværende kendskab til udvidet gennemgang? 

Svar: 

X fortæller at han har opnået et godt kendskab til udvidet gennemgang. X har læst en række faglige 

skrivelser internt og har yderligere læst FSR’s standard om udvidet gennemgang. På en skala fra 1-5, hvor 1 

er lidt kendskab, 3 er godt kendskab, og 5 er meget højt kendskab vurderer X at hans kendskab kan beskrives 

på skalaen som et 4-tal. 

 

2. Hvad er din holdning til, at revisionspligten lempes, hvilket indførelsen af udvidet gennemgang i 

realiteten er? 

Svar: 

X mener at regeringen har forstået, hvad der driver de små virksomheder, og at det kan være 

uhensigtmæssigt for nogle virksomheder, at der foretages revision, idet det ikke er nødvendigt hos alle 

virksomheder. Dermed betragter X lempelsen som en god idé, for de virksomheder hvor det kan være 

relevant at få foretaget udvidet gennemgang. For en yderligere uddybning af hvilke virksomheder X mener 

egner sig til udvidet gennemgang henvises til spørgsmål 6. 

 

X er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en meget 

positiv holdning. X er generelt positiv for indførelsen af udvidet gennemgang, og betragter sin holdning på 

skalaen som +1. 
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3. I en tid hvor markedet, som konsekvens af den finansielle krise, efterspørger troværdige  

regnskaber, hvad er da din holdning til, at udvidet gennemgang er blevet gennemført på nuværende 

tidspunkt? 

Svar: 

X er af den opfattelse, at for de virksomheder det vedrører, er det på trods af tidspunktet, hvor markedet 

efterspørger troværdige regnskaber, en god idé med indførelsen af udvidet gennemgang. Eksempelvis mener 

X, at selvfinansierende og veldrevne virksomheder ikke har behov for den ekstra troværdighed, som revision 

giver. Regnskabsinteressenten er ofte kun lig med hovedaktionæren, og dermed giver det ikke ekstra værdi at 

regnskabet revideres i forhold til omkostningerne. 

 

X er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en meget 

positiv holdning. X er generelt positiv for tidspunktet for indførelsen af udvidet gennemgang, og betragter sin 

holdning på skalaen som +1. 

 

4. Hvad er din opfattelse af udvidet gennemgang som et produkt, i sammenligning med revision og 

review? 

 

Svar: 

X er af den opfattelse, at udvidet gennemgang i realiteten er et review. De ekstra 4 supplerende handlinger 

er ikke nok til, at udvidet gennemgang adskiller sig væsentligt fra et review. Dermed er X af den opfattelse at 

udvidet gennemgang burde kaldes et review med supplerende handlinger, og ikke udvidet gennemgang.  

 

Der er underliggende spurgt til sammenlignelighed på en skalering på 1-5, hvor 1 er meget ens og 5 er 

meget forskellige. 

 

X mener at udvidet gennemgang sammenlignet med review på skalaen kan betragtes som 2. 

X mener at udvidet gennemgang sammenligned med revision på skalen kan betragtes som 4. 

 

Underliggende er X blevet spurgt ind til hvordan han udvidet gennemgang vil afdækkge betydelige forhold 

som eksempelvis going-concern. Her understreger X, at ved going concern vil det efter hans mening ikke 

være nok, kun med forespørgsler og analyser, og at han personligt vil foretage de samme handlinger ved 

tvivl om going-concern, som ved revision. Han mener, at selvom man ikke har pligt til at undersøge going-

concern lige så dybdegående som ved revision, skal man stadigvæk tage i betragtning, hvordan omverdenen, 

herunder pressen, vil reagere på en forkert beslutning. Samtidig vil udvidet gennemgang sjældent være 

relevant for selskaber med going-concern forhold. 
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5. Hvad er din mening om, at man vælger at indføre endnu et produkt ved siden af revision og review, 

og at der kommer endnu en erklæringsform på regnskaberne? 

 

Svar: 

X mener at idéen bag udvidet gennemgang er fornuftig, for de virksomheder hvor det kunne være relevant. 

Dog mener X, at det er uhensigtsmæssigt at det bliver betragtet som revision, og at erklæringen på en 

udvidet gennemgang ikke adskiller sig nok fra revision. Dette vil skabe forvirring hos regnskabsbrugere der 

ikke er revisorer. Den positive formulering i erklæringen om udvidet gennemgang er for sammenlignelig med 

revision.  

 

Spørgsmålet er skaleret fra -2 til +2, hvor -2 indikerer at det er stærkt uhensigtsmæssigt og +2 at det er en 

meget god idé. Angående påtegningen mener X at den er stærkt uhensigtsmæssig, og på skalaen vurderer 

han den til -1. 

 

6. Regeringen har i deres lovforslag estimeret, at en udvidet gennemgang bliver 20 procent billigere for 

virksomhederne, end hvis de har valgt revision. Hvordan forholder du dig til denne målsætning? 

 

Svar: 

X svarer overordnet at han mener det er problematisk at udvidet gennemgang er blevet markedsført som et 

besparende produkt i relation til revision, fordi det ikke er det, det handler om. Det er uhensigtsmæssigt der 

er en procentvis forventning til besparelse, og at denne kan opfyldes hos nogle, men ikke alle. 

 

X er af den opfattelse, at en besparelse på 20-25% er meget realistisk. Der vil ofte være høje krav til 

eksempelvis antallet af stikprøver for helt små virksomheder, og dette er meget tidskrævende. I det hele taget 

er substanshandling i form af detailtests mv. meget tidskrævende. Såfremt man kan undgå en detaljeret 

gennemgang af virksomheder med igangværende arbejder og optælling af et varelager, vil dette ligeledes 

kunne være meget omkostningsbesparende. 

 

7. Hvilke virksomheder vil du mene er egnet til en udvidet gennemgang? 

 

Svar: 

X er af den opfattelse, at udvidet gennemgang er meget velegnet til små hovedaktionær virksomheder, dog er 

der nogle krav hertil. 
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Selskabet skal ikke have stor bankgæld. Det er bedst såfremt virksomheden er selvfinansierende. En udvidet 

gennemgang med begrænset risiko kan eksempelvis medføre, at banken vil sætte renten op på lånet, for at 

afdække den manglende sikkerhed ved udvidet gennemgang i forhold til revision. 

 

Såfremt virksomheden har bankgæld, skal en beslutning om udførelse af udvidet gennemgang først vendes 

med banken for at høre deres forventninger til sikkerheden om regnskabet. 

 

Selskabet skal være solidt. 

 

Selskabet skal have en begrænset mængde regnskabsinteressenter. 

 

Det er en fordel såfremt virksomheden har en velfungerende regnskabsfunktion, men X er af den opfattelse at 

dette ofte altid er opfyldt i solide og velfungerende selskaber. 
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Bilag 2 - interview med Arne Sørensen fra Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer 

 

Den 13. juni 2013 kl. 16.30 er der foretaget interview med Arne Sørensen fra Buus Jensen Statsautoriserede 

Revisorer. 

 

Arne har været revisor siden 1986, og har været statsautoriseret siden 2002. Arne har hovedsageligt små og 

mellemstore klienter. 

 

Arne har været kvalitetskontrollant hos andre revisionsfirmaer gennem en årrække på 5-6 år. 

 

I nedenstående er udarbejdet et resumé over interviewet. 

 

1.  Hvad er dit nuværende kendskab til udvidet gennemgang? 

Svar: 

Arne har læst FSR’s udvidet gennemgang, og læst artikler på FSR’s hjemmeside samt speciallitteratur i 

Revision og Regnskabsvæsen mv. Arne har derudover som medejer sammen med de andre parter diskuteret 

udvidet gennemgang internt, omkring hvordan firmaet skal forholde sig kommunikativt overfor kunder. 

 

Arne er spurgt ind til sit kendskab på en skala fra 1-5, hvor han betragter sit kendskab som 4,5. 

 

2. Hvad er din holdning til, at revisionspligten lempes, hvilket indførelsen af udvidet gennemgang i 

realiteten er? 

 

Svar: 

Arne mener det er både positivt og negativt. Det negative er at vi befinder os i en situation, hvor der er 

økonomiske udfordringer, ment på den måde at der er mange konkurser, og at regnskabsinteressenter 

efterspørger troværdigt materiale. Det positive er, at revisorer kan komme til at lave for mange 

undersøgelser, som følge af ISA’ernes krav til små virksomheder, og det er en velkommen ændring, at der 

bliver set på kravene hos de små virksomheder. 

 

Man kan jo vælge enten at ændre ISA’erne, eller at ændre erklæringen. Man har valgt at ændre erklæringen, 

og Arne er ikke sikker på, at det er til det bedste. 

Hvis man ændrede ISA’erne, havde man ikke et behov for overfor omverdenen at kommunikere dybdegående 

herom. Idet man ændrer på erklæringssiden, så fremkommer ændringen overfor omverdenen som en faglig 

løsning, og de har svært ved at forstå indholdet i den faglige løsning. Eksempelvis er det svært at forklare 
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ændringen i, eller den nye, erklæring. Kommunikativt er dette en udfordring, og det havde derfor muligvis 

været nemmere at ændre ISA’erne, eller i hvert fald de rammer der er bestemmende for revisors arbejde. 

 

Arne er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en 

meget positiv holdning. Arne synes det er fornuftigt at lempe, men den tidsmæssige sammenhæng er dårlig 

og måden det gøres på er uhensigtsmæssig for indførelsen af udvidet gennemgang. Derfor betragter Arne sin 

holdning på skalaen som -1. 

 

3. I en tid hvor markedet, som konsekvens af den finansielle krise, efterspørger troværdige  

regnskaber, hvad er da din holdning til, at udvidet gennemgang er blevet gennemført på nuværende 

tidspunkt? 

 

Svar: 

Arne mener at vi står i en periode hvor der er konstateret en historisk, længerevarende periode med 

konkurser, og synes dermed ikke at tiden hermed er inde til at lempe en troværdig kreditinformation. 

 

Arne mener at idet udvidet gennemgang implementeres nu, og mange virksomheder dermed har økonomiske 

udfordringer, vil bankerne stille ekstra krav ved siden af udvidet gennemgang, og det havde de måske ikke 

hvis den var indført på et andet tidspunkt. Såfremt den blev indført på et tidspunkt med en bedre konjunktur, 

så ville flere kunne bruge den, og ønsket om at spare omkostninger ville blive bedre imødeset. 

 

Arne er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en 

meget positiv holdning. Arne synes tidspunktet er meget uheldigt for indførelsen af udvidet gennemgang, og 

betragter sin holdning på skalaen som -2. 

 

4. Hvad er din opfattelse af udvidet gennemgang som et produkt, i sammenligning med revision og 

review? 

 

Svar: 

 

Arnes opfattelse af udvidet gennemgang er at det er et review, tilkoblet med få supplerende handlinger, som 

ikke tager udgangspunkt i en konkret virksomheds risikoprofil eller aktivitetsområde. 

 

Sammenligned med revision mener Arne at man burde lave en risikovurdering af virksomheden, og udpege 

de regnskabsposter der er væsentlige, og revidere dem, og resten af regnskabsposterne burde så være 
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underlagt review. Arne mener at udvidet gennemgang forvirrer mere end den gavner. Forvirringen sker 

både på revisor siden og kundesiden. De supplerende handlinger der skal laves omfatter ikke alle poster, 

uagtet væsentlighed eller uvæsentlighed og omfatter ikke alle revisionsmål. Dermed beder man revisorer om 

at komme med en tilkendegivelse af en positiv erklæring, på baggrund af nogle fastlagte handlinger, uagtet 

hvordan virksomhedens risikoprofil ser ud. Arne mener derfor det er forståeligt at både revisionsbranchen 

og dansk erhvervsliv er forvirrede over hvad konklusionsformen på udvidet gennemgang indebærer, når man 

ser på hvilke supplerende handlinger der udføres. 

 

Der er underliggende spurgt til sammenlignelighed på en skalering på 1-5, hvor 1 er meget ens og 5 er 

meget forskellige. 

 

Sammenlignet med revision, svarer Arne 5. 

 

Sammenligned med review, 2, men kun grundet de fire supplerende handlinger. 

 

 

Arne mener, at i relation til besvigelser, er der tale om en klar svækkelse i afdækningen. Der er kommet 

stigende fokus på besvigelser i de seneste år, specielt på regnskabsmanipulation. Tyveri opdages ofte af 

ejeren selv i små virksomheder. De yderligere handlinger vil ikke være gunstige for at kunne afdække 

besvigelser. Review og udvidet gennemgang burde kun foretages af rutinerede revisorer, fordi man skal have 

en ret god forståelse af virksomheden, for at kunne skære opgaven til, som man bør. Review og udvidet 

gennemgang vil stille større krav til revisor, idet revisor her skal bruge sin erfaring og dermed professionelle 

dømmekraft. Arne mener at udvidet gennemgang vil medføre flere besvigelsessager, og at det er en 

svækkelse i afdækning af besvigelser. 

 

Arne mener at i relation til going-concern, er kravene til going-concern i udvidet gennemgang problematisk 

i relation til en optimistisk ledelse. Arne mener kravene er for små. 

 

Arne ville lave de samme handlinger i relation til going-concern som ved revision, for at undgå enhver 

usikkerhed om going-concern. Ledelsen kan regnskabsmanipulere, med eller uden hensigt, sig hen til en 

situation hvor regnskabet ikke indikerer going-concern problemer, og derfor ville en revision være med til at 

æfdække en dybere risikoprofil i relation til going-concern. Arne påpeger at de små virksomheder ikke altid 

er professionelle regnskabsaflæggere, og dermed kan det være problematisk at man kun skal forespørge og 

analysere i relation til going-concern. 
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5. Hvad er din mening om, at man vælger at indføre endnu et produkt ved siden af revision og review, 

og at der kommer endnu en erklæringsform på regnskaberne? 

 

Svar: 

 

I en tid hvor bødeomfanget til den danske revisorstand på fejlagtige erklæringer aldrig har været større, kan 

man måske godt se på bekymring med en udvidelse i antallet af erklæringsforhold. Set ud fra revisorstanden 

tror Arne at der kommer flere bøder og dermed en forstærket dårlig omtale af revisorer. Dette sker efter at 

revisorforeningerne bramfrit har kommunikeret at den nye erklæringsform forventeligt vil blive en succes for 

alle involverede parter. 

 

Arne mener det er fint man lemper, med endnu et produkt, men designet af udvidet gennemgang er forkert. 

Arbejdshandlingerne til at komme frem til produktets udformning er ikke fyldestgørende. Produktet, med de 

fastlagte supplerende handlinger, sammenholdt med den positive erklæringsform er usammenhængende for 

nogle virksomheder. 

Arne mener standardiseringen af handlingerne er uhensigtsmæssigt og ikke designet og dedikeret til 

konkrete virksomheder, derfor forekommer den positive konklusion på baggrund af de supplerende 

handlinger ikke at være retvisende. 

 

Arne mener de supplerende handlinger burde tilrettes, idet de er en politisk sammenblanding af interesser, 

og ikke konkretiseres til virksomhedernes risikodækningsbehov. 

 

Spørgsmålet er skaleret fra -2 til +2, hvor -2 indikerer at det er stærkt uhensigtsmæssigt og +2 at det er en 

meget god idé. Angående erklæringen mener Arne at den er uhensigtsmæssig på baggrund af de udførte 

supplerende handlinger, og på skalaen vurderer han den til -1. 

 

6. Regeringen har i deres lovforslag estimeret, at en udvidet gennemgang bliver 20 procent billigere for 

virksomhederne, end hvis de har valgt revision. Hvordan forholder du dig til denne målsætning? 

 

Svar: 

På nogle kunder kan det godt lade sig gøre, men ikke alle. 

 

På kunder, hvor der er en troværdig og fornuftig regnskabsfunktion, vil det godt kunne gøres billigt, netop 

fordi der er tillid til de regnskabsinformationer der skal bruges til analyserne. Hvis man skal måle kvaliteten 
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af kreditinformationen ved en udvidet gennemgang, vil denne ikke kunne måles til en besparelse på 20 

procent set ud fra et samfundsmæssigt tidspunkt. 

 

Kunder, hvor der historisk har været et dårligt bogholderi, kan det ikke lade sig gøre med en besparelse, 

fordi reviewhandlingerne vil være for omfangsrige til en besparelse. 

 

7. Hvilke virksomheder vil du mene er egnet til en udvidet gennemgang? 

 

Svar: 

• Virksomheder med en velfungerende økonomirapportering 

• Virksomheder med en god og indiskutabel sikkerhedsstillelse overfor banken i form af at 

hovedaktionæren har mange penge og kautionerer. 

• Virksomheder der ikke har brug for stor finansiering, eller alternativt kan give sikkerheder for 

finansieringen. 

• Virksomheder med høj soliditet 

• Jo lavere finansieringsbehov, jo bedre mulighed for udvidet gennemgang. 

• Jo færre ejere, og simplere ledelsesstruktur, jo større mulighed for udvidet gennemgang – fordi 

mange ejere kan medføre, at nogle ejere vil have revision. Såfremt der er bestyrelse i en virksomhed, 

er mange eksterne bestyrelsesmedlemmer af den opfattelse, idet de underskriver, at de gerne vil have 

stor sikkerhed for regnskabsinformationerne. 

• Hvis virksomheden har fremtidsplaner om omstruktureringer, salg, fusioner, kapitalfremskaffelser 

mv., jo mindre mulighed for udvidet gennemgang. 
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Bilag 3 – Interview med Søren Tholle fra Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer 

 

Den 25. juni 2013 kl. 09.00 er der foretaget interview med Søren Tholle fra Buus Jensen Statsautoriserede 

Revisorer. 

 

Søren har været revisor siden 1986, og har været statsautoriseret siden 2002. Søren er partner i Buus Jensen 

Statsautoriserede revisorer. Søren har hovedsageligt små og mellemstore klienter. 

 

I nedenstående er udarbejdet et resumé over interviewet. 

 

1.  Hvad er dit nuværende kendskab til udvidet gennemgang? 

Svar: 

Søren har læst artikler og nyhedsbreve fra FSR på deres hjemmeside. 

 

Søren har herudover læst FSR’s standard om udvidet gennemgang. 

 

Søren er spurgt ind til sit kendskab på en skala fra 1-5, hvor han betragter sit kendskab som 4. 

 

2. Hvad er din holdning til, at revisionspligten lempes, hvilket indførelsen af udvidet gennemgang i 

realiteten er? 

 

Svar: 

Søren synes som udgangspunkt godt om, at man lemper kravene for B-virksomheder. Set rent objektivt, 

herunder fra en samfundsmæssig synsvinkel, har der længe været en general holdning til, at de 

revisionsmæssige krav er alt for høje til revision af mindre virksomheder, idet disse er underlagt samme krav 

som for revision af store virksomheder. Kravet til dokumentation mv. er alt for høje, og disse krav står ikke 

på mål med det der er nødvendigt. 

 

Søren mener yderligere at forskellen mellem revision og udvidet gennemgang i praksis er få, i de typer 

virksomheder der kan få gavn af den.   

 

Set fra revisorernes side er det naturligvis ikke heldigt, fordi det betyder mindre arbejde. 
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Søren mener det er uheldigt, at det er markedsført som et besparende produkt, og er bange for det vil blive et 

konkurrenceelement, og så vil revisorbranchen presse sig selv yderligere honorarmæssigt. Så det bliver 

endnu mere presset end det er nu. 

 

Søren er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en 

meget positiv holdning. Søren synes det er fornuftigt at lempe, men den tidsmæssige sammenhæng er dårlig 

og måden det gøres på er uhensigtsmæssig for indførelsen af udvidet gennemgang. Derfor betragter Søren 

sin holdning på skalaen som 0. 

 

3. I en tid hvor markedet, som konsekvens af den finansielle krise, efterspørger troværdige 

regnskaber, hvad er da din holdning til, at udvidet gennemgang er blevet gennemført på nuværende 

tidspunkt? 

 

Svar: 

Søren mener ikke tidspunktet har en betydning. Hvis bankerne er nervøse for deres penge skal/vil de kræve 

revision. Hvis revisorer reviderer en kriseramt virksomhed skal revisorer stadig lave dybere handlinger, 

uanset om det er krisetid eller ikke. Dermed gør det ingen forskel hvornår den indføres. 

 

Søren er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en 

meget positiv holdning. Søren mener ikke tidspunktet har relevans og betragter sin holdning på skalaen som 

0, hverken positivt eller nagativt. 

 

4. Hvad er din opfattelse af udvidet gennemgang som et produkt, i sammenligning med revision og 

review? 

 

Svar: 

Søren mener at udvidet gennemgang har større sammenligningstræk med review end med revison. 

 

 

Der er underliggende spurgt til sammenlignelighed på en skalering på 1-5, hvor 1 er meget ens og 5 er 

meget forskellige. 

 

Sammenlignet med revision, svarer Søren 3. 

 

Sammenligned med review, 2, men kun grundet de fire supplerende handlinger. 
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Der er underliggende spurgt ind til, om besvigelser vil opdages i mindre grad ved en udvidet gennemgang 

sammenlignet med revision. Søren mener man vil opdage en del mindre besvigelser, fordi man ikke tester 

kontroller og ikke laver detailtests i form af bilagstest. Forespørgsler og analyser er ikke nok til at opdage 

besvigelser. 

 

Der er yderligere spurgt ind til hvordan going-concern forhold vil afdækkes sammenlignet med en revision. 

Søren mener, at hvis han er i tvivl om going-concern, vil han foretage de samme handlinger som ved 

revision, fordi han mener at han som revisor kan komme i klemme, hvis der fejlbedømmes på going-concern. 

Søren mener det er spændende at se hvor praksis havner, når de første virksomheder går konkurs ved en 

udvidet gennemgang, og revisor anklages for svigt i forbindelse hermed. Søren mener det er svært kun at 

forespørge om going-concern forhold. 

 

 

5. Hvad er din mening om, at man vælger at indføre endnu et produkt ved siden af revision og review, 

og at der kommer endnu en erklæringsform på regnskaberne? 

 

Svar: 

Søren synes det er uhensigtsmæssigt at man skaber endnu et produkt, og regnskabslæserne vil ikke forstå et 

yderligere produkt. Det er specielt svært at kommunikere en konklusion, som er positiv i udvidet 

gennemgang. Det vil forvirre, og Søren mener ikke regnskabsbrugerne vil forstå forskellen. 

 

Søren er af den opfattelse at udvidet gennemgang kan betragtes som ” et politisk kludetæppe”. De 

supplerende handlinger giver ikke mening i relation til den ekstra værdi det skal give til forskel fra et review. 

Eksempelvis mener Søren, at det i små virksomheder ikke er nødvendigt at hente engagement, hvis der ikke 

er sikkerhedsstilelser eller pant. 

 

Angående løn og SKAT, er det ikke meningsfyldt at gennemgå 3 måneder, hvis lønnen stemmer til 

indberetning, fx hos dem der bruger lønsystem. 

 

Søren mener ikke det giver mening i forhold til ekstra sikkerhed revisionsmæssigt, og giver ingen ekstra 

værdi til virksomheden. Man burde lade det være op til revisor, hvilke regnskabsposter der er relevante, og 

som burde være underlagt en nærmere og mere grundig gennemgang. 
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Svar angående påtegningen 

Reviewpåtegningen er forstået i bankerne, men påtegningen på udvidet gennemgang vil forvirre. Det 

firvirrer at konklusionen er positiv, men det er begrænset sikkerhed der konkluderes på. Regnskabsbrugerne 

vil tro det er noget det ikke er. 

 

Søren mener yderligere, at det kan være forvirrende for revisorbranchen selv. Søren mener at kun 

domspraksis fremover vil vise, hvor grænserne går for, at revisor har analyseret forkert i udvidet 

gennemgang. 

 

Spørgsmålet er skaleret fra -2 til +2, hvor -2 indikerer at det er stærkt uhensigtsmæssigt og +2 at det er en 

meget god idé. Angående påtegningen mener Søren at den er uhensigtsmæssig og ikke hænger sammen med 

produktet, og på skalaen vurderer han den til -1. 

 

6. Regeringen har i deres lovforslag estimeret, at en udvidet gennemgang bliver 20 procent billigere for 

virksomhederne, end hvis de har valgt revision. Hvordan forholder du dig til denne målsætning? 

 

Svar: 

Søren mener der er en besparelse, men den er mindre end den regeringen har lagt op til. Eksempelvis kan 

man jo spare protokol og detailtests samt gennemgang af interne kontroller. 

Det kommer dog an på virksomhedens art. Hvis virksomhedens aktiver er varelagre, debitorer, 

igangværende arbejder, så vil der være en besparelse, ellers ikke. 

 

 

Søren er af den opfattelse, at hvis man tager et honorar på en virksomhed, på t.kr. 25, så vurderer han de 

t.kr. 18 til regnskabsudarbejdelse mv. De t.kr. 7 der er tilbage er der hvor man kan spare 20-25%. Hvis et 

honorar ligger på t.kr. 100, så er de t.kr. 50 revision, og 50 til regnskab og skatteassistance, så her kan 

besparelsen være t.kr. 10, det er ikke urealistisk. 

 

Søren frygter at nogle revisiorer giver efter for den forventede prisbesparelse, og at det fører til priskrig i 

revisionsbranchen.  

 

Søren mener det er problematisk at regeringen har markedsført udvidet gennemgang som en kæmpe 

besparelse, som det ikke er, fordi en stor del af honoraret på de små virksomheder er assistance til SKAT og 

regnskabsudarbejdelse. 
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7. Hvilke virksomheder vil du mene er egnet til en udvidet gennemgang? 

 

Svar: 

• Virksomheder med en velfungerende økonomirapportering 

• Virksomheder der ikke har brug for stor finansiering, eller alternativt kan give sikkerheder for 

finansieringen. 

• Virksomheder med høj soliditet 

• Jo lavere finansieringsbehov, jo bedre mulighed for udvidet gennemgang. 

• Jo færre ejere, og simplere ledelsesstruktur, jo større mulighed for udvidet gennemgang – fordi 

mange ejere kan medføre, at nogle ejere vil have revision. Såfremt der er bestyrelse i en virksomhed, 

er mange eksterne bestyrelsesmedlemmer af den opfattelse, idet de underskriver, at de gerne vil have 

stor sikkerhed for regnskabsinformationerne. 

Søren har stødt på svar fra en virksomhed 3 gange, at virksomheder med flere ejere som har ansat 

direktion, at de ønsker revision i stedet fordi besparelsen ikke står mål med den ekstra kontrol. 

• Hvis virksomheden har fremtidsplaner om salg og kapitalfremskaffelser mv., jo mindre mulighed for 

udvidet gennemgang. Men kommer an på konpleksitet af virksomheden. I ukomplekse virksomheder 

vil udvidet gennemgang ikke have indflydelse på et salg, fordi virksomheden er gennemskuelig. 

• De virksomheder der har mange skøn, kan ikke anvende udvidet gennemgang. Eksempelvis 

entreprenørvirksomhed med mange igangværende arbejder, der vil det være useriøst at vælge 

udvidet gennemgang. Igangværende arbejder kan ikke afdækkes ved en analyse. 

• Søren mener at mange sunde virksomheder kunne være ideel til udvidet gennemgang, der er jo 

mange personlige drevne virksomheder som får lån i banken, og er underlagt review. Det har 

fungeret fint i lang tid. 
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Bilag 4 - Interview med Martin Petersen fra Danske Bank 

 

Den 10. juni 2013 blev der foretaget interview med Martin Petersen fra Danske Bank. Danske Bank har i maj 

måned 2012 implementeret en ny organisation bygget op omkring tre nye forretningsenheder, der går på 

tværs af koncernens geografiske markeder. Forretningsenhederne er benævnt henholdsvis ”Personal 

Banking”, ”Business Banking” samt ”Corporates & Institutions” (C&I). Organisationsændringen trådte i 

kraft den 1. juni 2012. Martin arbejder i ”Business Banking”, som servicerer alle bankens 

virksomhedskunder med undtagelse af børsnoterede virksomheder og finansielle virksomheder, der 

serviceres af C&I. Personal Banking servicerer bankens private kunder. 

 

Martin har gennem 15 år været intern revisor i forskellige virksomheder, og har siden marts 2011 arbejdet 

for Danske Bank, først som intern revisor (indtil november måned 2012), og nu i en afdeling som er med til 

at opstille kreditpolitikken for Business Banking samt udarbejde kreditrelaterede 

forretningsgangsbeskrivelser. Alt sammen retningslinjer, som medarbejdere i Business Banking skal følge i 

forbindelse med kreditbehandling af kunderne. Martin har i den forbindelse beskæftiget sig med det nye 

regelsæt vedrørende udvidet gennemgang. 

 

Følgende svar er udelukkende et udtryk for Martins holdninger og meninger, og ikke et udtryk for Danske 

Banks holdning som helhed. 

 

Generelle interviewspørgsmål 

 

1.  Hvad er dit nuværende kendskab til udvidet gennemgang? 

Svar: 

Martin har læst erhvervsstyrelsens bekendtgørelse for udvidet gennemgang samt andet offentligt tilgængeligt 

materiale, herunder nyhedsbreve/brochurer fra store revisionsfirmaer. 

 

På en skala fra 1-5, hvor 1 er lidt kendskab, 3 er godt kendskab, og 5 er meget højt kendskab vurderer 

Martin at hans kendskab kan beskrives på skalaen som et 4-tal. 

 

2. Hvad er din holdning til, at revisionspligten lempes, hvilket indførelsen af udvidet gennemgang i realiteten 

er? 

Svar: 
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Martin er generelt positivt indstillet overfor at revisionspligten lempes, idet han er af den opfattelse, at man 

ikke behøver at bruge hele ”værktøjskassen” for revision, ved revision af mindre virksomheder. Martin 

mener dog at udvidet gennemgang ligger langt fra revision. 

 

Martin er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en 

meget positiv holdning. Martin betragter lempelsen som et 0 på skalaen, idet der både er fordele og ulemper 

ved lempelsen. 

 

3. I en tid hvor markedet, som konsekvens af den finansielle krise, efterspørger troværdige regnskaber, hvad 

er da din holdning til, at udvidet gennemgang er blevet gennemført på nuværende tidspunkt? 

Svar: 

Tidspunktet kan selvfølgelig diskuteres. Som følge af den såkaldte finanskrise og dermed kredittab 

efterspørges der p.t. oplysninger med høj grad af  troværdighed, og der er udvidet gennemgang ikke så kendt 

et begreb endnu.   

 

Martin havde på fornemmelsen at det var på vej, idet han mener der gennem en længere årrække er sket 

flere lempelser. Martin har ingen holdning til selve tidspunktet, og påpeger at nu er beslutningen truffet, og 

at banken i denne forbindelse forholder sig til det. 

 

Martin er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en 

meget positiv holdning. Martin betragter hans holdning som indifferent til tidspunktet, og mener hans 

holdning på skalaen kan beskrives ved et 0. 

 

4. Hvad er din opfattelse af udvidet gennemgang som et produkt, i sammenligning med revision og review? 

Svar: 

Martin er af den opfattelse, at en udvidet gennemgang har stærke sammenligningstræk som et review, og 

ikke kan betragtes som revision. Banken vil ikke betragte udvidet gennemgang som et revisionsprodukt, men 

mere et reviewprodukt. 

 

Der er spurgt til en skalering på 1-5, hvor 1 er meget ens, og 5 er meget forskellig. 

 

Sammenlignet med revision svarer Martin at udvidet gennemgang betragtes som 4. 

 

Sammenlignet med review, betragter Martin at udvidet gennemgang kan sammenlignes med 2. 
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Martin mener at angående going-concern forbehold, så vil udvidet gennemgang ikke være nok, for at opnå 

en pålidelighed sikkerhed mener Martin der bør foretages revisionshandlinger.  

 

 

5. Hvad er din mening om, at man vælger at indføre endnu et produkt ved siden af revision og review, og at 

der kommer endnu en erklæringsform på regnskaberne? 

Svar: 

Martin mener at det kan være forvirrende med et nyt produkt, specielt angående erklæringen. Erklæringens 

formulering i konklusionen er meget lig en revisionskonklusion, og der er mange regnskabsinteressenter der 

kun læser konklusion samt eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger. Danske Bank har købt sig til 

regnskabsdata fra Købmandsstandens Oplysningsbureau (KOB) , hvor Danske Bank modtager 

regnskabsoplysninger. Martin ved ikke hvordan udvidet gennemgang vil blive vist i de data, der modtages, 

herunder om det bliver muligt at skelne mellem revision og udvidet gennemgang i de modtagne data (det vil 

dog være forventningen, at der kan skelnes).  

 

Martin har selv en revisionsmæssig baggrund, men han er af den opfattelse, at dem der ikke har det, kan det 

være forvirrende med endnu et produkt og endnu en erklæringsform. 

 

Martin mener derudover at det kan være problematisk i relation til kunder der har udenlandske 

regnskabsinteressenter som eksempelvis leverandører. Udvidet gennemgang er en dansk opfindelse, og 

derfor vil udenlandske regnskabsinteressenter ikke vide hvilken sikkerhed denne giver. 

 

Spørgsmålet er skaleret fra -2 til +2, hvor -2 indikerer at det er stærkt uhensigtsmæssigt og +2 at det er en 

meget god idé. Angående erklæringen mener Martin at den er uhensigtsmæssig, og på skalaen vurderer han 

den til -1. 

 

 

Specifikke spørgsmål til interviews hos bankerne 

 

1. Hvordan vil i forholde jer til at give jeres kunder kredit, set i lyset af, at udvidet gennemgang giver 

begrænset sikkerhed i forhold til revision, som I har været vant til, og som giver høj grad af sikkerhed? 

Svar: 

Martin besvarer at udgangspunktet for bankens kreditvurdering, altid vil være at få et revideret årsregnskab, 

så vidt dette er muligt. Det giver banken størst sikkerhed for sine beslutninger angående kredit. 
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Martin forklarer, at såfremt dette ikke er muligt, vil banken muligvis kræve andre erklæringsopgaver på 

specifikke regnskabsposter, i hvert fald hvis det er noget banken tager pant i til sikkerhed for lånet. Det er 

vigtigt for banken at der er sikkerhed for tilstedeværelsen og værdiansættelsen af de aktiver, som de 

pantsætter. 

 

Såfremt et årsregnskab er gennemgået ved udvidet gennemgang, og ikke revision, vil banken også overveje 

at rentedifferentiere. Martin fortæller at der er sammenhæng mellem prisen på et lån og værdien af 

sikkerheden. I den forbindelse kan årsregnskabet nogle gange være grundlaget for værdiansættelse af 

sikkerheden (eks. fordringspant og virksomhedspant). En forudsætning for at Danske Bank kan tillægge eks. 

et virksomhedspant værdi er, at der er sikkerhed for, at virksomhedens aktiver er tilstede, og at aktiverne er 

værdiansat korrekt. Det er tvivlsomt om udvidet gennemgang er tilstrækkeligt. Hidtil har der været krav om 

erklæringer/regnskaber med høj grad af sikkerhed. Martin henviste i den forbindelse til reglerne i 

kapitaldækningsbekendtgørelsen. I kapitaldækningsbekendtgørelsen er der blandt andet reglerne for hvornår 

en sikkerhedsstillelse kan medregnes ved opgørelsen af de risikovægtede aktiver og dermed reducere 

bankens kapitalkrav.  

 

 

Enkelte kunder vil godt kunne godkendes til udvidet gennemgang, såfremt der er tale om meget gode kunder, 

som er solide, og som altid har overholdt deres betalingsforpligtelser. Det er desuden Martins opfattelse, at 

der kan godkendes udvidet gennemgang til små lån. Ønskes større lån ønsker Danske Bank også større 

sikkerhed. Denne øgede sikkerhed kunne eksempelvis også være personlig kaution fra kapitalejerne 

(selskabet bliver dermed ”sidestillet med” virksomheder med personligt ansvar, hvor der heller ikke 

foretages revision af årsregnskabet).  
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Bilag 5 – Interview med Kim Lundberg Hansen fra Nordea 

 

Der er den 12. juni kl. 10.00 foretaget interview med Kim Lundberg Hansen fra Nordea. 

 

Kim er 29 år. Han har i perioden 2005-2010 været privat rådgiver, og siden da flyttet over i Nordeas 

erhvervsorganisation i perioden 2010-2013, hvor han har overtaget en portefølje af erhvervskunder. Som 

rådgiver har Kim dermed siddet med kreditrammer og afgivelse af kredit overfor Nordeas kunder. Fra 2012 

og frem er Kim blevet det der kaldes erhvervsspecialist, som mere er en rådgivende/support funktion overfor 

erhvervsrådgiverne i Nordea. 

 

Kim er i gang med en HD i regnskab, og mangler på interviewtidspunktet 1 år. 

 

Generelle interviewspørgsmål 

 

1.  Hvad er dit nuværende kendskab til udvidet gennemgang? 

Svar: 

Kim har kendskab til udvidet gennemgang gennem interne meddelelser i Nordea. Herudover har Kim 

foretaget flere samtaler med revisorer omkring emnet. Kim har ikke læst erhvervsstyrelsens 

erklæringsstandard og ej heller FSR’s standard. 

 

På en skala fra 1-5, hvor 1 er lidt kendskab, 3 er godt kendskab, og 5 er meget højt kendskab vurderer Kim, 

at hans kendskab kan beskrives på skalaen som et 3-tal. 

 

2. Hvad er din holdning til, at revisionspligten lempes, hvilket indførelsen af udvidet gennemgang i realiteten 

er? 

Svar: 

Kim mener på den ene side, at det er hensigtsmæssigt at man lemper revisionspligten for små virksomheder, 

fordi det ikke er nødvendigt at bruge det samme regelsæt på små virksomheder, som hos store virksomheder. 

 

Omvendt mener Kim, i hans position som bankansat, at det er uhensigtsmæssigt at bankernes 

regnskabsmateriale til vurdering af kredit mv. kan gå hen og blive dårligere end det er nu. Bankerne ønsker 

altid det bedste regnskabsmateriale, som det er muligt at få, hermed også ment at udgangspunktet altid må 

være regnskabsmateriale der er underlagt revision. Idet udvidet gennemgang ikke giver samme grad af 

sikkerhed som ved revision mener han derfor det er uhensigtsmæssigt. Han understreger dog at fra et 

objektivt synspunkt ser han både fordele og ulemper ved en lempelse af revisionspligten for B-virksomheder. 
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Kim er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en 

meget positiv holdning. Kim betragter lempelsen som et -1 på skalaen, idet han i sin funktion som bankansat 

ikke synes det er godt, at bankernes beslutningsgrundlag kan blive forringet som følge af en forringet kvalitet 

af regnskabsmaterialet. 

 

3. I en tid hvor markedet, som konsekvens af den finansielle krise, efterspørger troværdige regnskaber, hvad 

er da din holdning til, at udvidet gennemgang er blevet gennemført på nuværende tidspunkt? 

Svar: 

Kim mener det er svært at svare på om det er et godt eller dårligt tidspunkt udvidet gennemgang bliver 

gennemført. Han mener ikke der er synergi i, at nødlidende virksomheder i en finansiel krise-tid får 

mulighed for at vælge en lempeligere revisionsform, fordi det er vigtigt disse virksomheder præsenterer et 

regnskabsmateriale med den højeste grad af sikkerhed til bankens kreditvurdering. 

 

Dog vil tidspunktet ikke have indflydelse på de virksomheder som uden problemer kan få gavn af udvidet 

gennemgang. Velfungerende og solide virksomheder vil uden problemer kunne vælge en udvidet 

gennemgang, og dermed også spare penge. 

 

Kim er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en 

meget positiv holdning. Kim betragter hans holdning til tidspunktet som -1, hvilket igen, som han selv 

påpeger, må afspejles af hans funktion som bankansat. 

 

 

4. Hvad er din opfattelse af udvidet gennemgang som et produkt, i sammenligning med revision og review? 

Svar: 

Kim mener som udgangspunkt, at udvidet gennemgang har større sammenligningstræk med et review, end 

det har med revision. 

 

Der er spurgt til en skalering på 1-5, hvor 1 er meget ens, og 5 er meget forskellig. 

 

Sammenlignet med revision svarer Kim at udvidet gennemgang betragtes som 3. 

 

Sammenlignet med review, mener Kim at udvidet gennemgang kan betragtes som 2. 
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Idet Kim ikke er helt inde i de arbejdshandlinger som foretages ved en udvidet gennemgang i forhold til 

revision, har Kim i sin funktion som bankansat svært ved at svare på i hvilken grad han mener at udvidet 

gennemgang vil afdække besvigelser og going-concern sammenlignet med revision. Dette spørgsmål bliver 

derfor efterladt åbent i dette interview. 

 

5. Hvad er din mening om, at man vælger at indføre endnu et produkt ved siden af revision og review, og at 

der kommer endnu en erklæringsform på regnskaberne? 

Svar: 

Kim er af den opfattelse, at det som udgangspunkt må være op til brugerne af regnskaberne at sætte sig ind i, 

hvilket produkt der er udarbejdet på et givent regnskab, og hvad dette produkt indebærer. Angående 

erklæringen har Kim samme holdning. Det må være op til bankerne at sætte sig ind i erklæringer og udvidet 

gennemgang. 

 

Dog mener Kim, at jo flere forskellige produkter der kommer på markedet, jo sværere bliver det at 

gennemskue hvilken sikkerhed der er for det præsenterede materiale. 

 

Kim kan ikke se et formål med endnu en erklæring, og mener det er uhensigtsmæssigt. Bankfolk ser ofte kun 

på konklusion, supplerende oplysninger og forbehold. Ordlyden på en erklæring på udvidet gennemgang 

mener han muligvis kan blive fejltolket.  

 

Spørgsmålet er skaleret fra -2 til +2, hvor -2 indikerer at det er stærkt uhensigtsmæssigt og +2 at det er en 

meget god idé. Angående erklæringen mener Kim at den er uhensigtsmæssig, og på skalaen vurderer han 

den til -2. 

Specifikke spørgsmål til interviews hos bankerne 

 

6. Hvordan vil i forholde jer til at give jeres kunder kredit, set i lyset af, at udvidet gennemgang giver 

begrænset sikkerhed i forhold til revision, som I har været vant til, og som giver høj grad af sikkerhed? 

Svar: 

Kim svarer at udgangspunktet altid vil være revision, såfremt det er muligt, fordi banken ønsker det bedste 

beslutningsgrundlag som det er muligt at få. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at få et revideret 

årsregnskab, kan banken i nogle tilfælde kunne gå på kompromis, alt efter hvilken kunde der er tale om. 

Såfremt der er tale om engagementer over 20 millioner kroner, vil banken dog altid kræve et revideret 

årsregnskab, periodebalance mv. 
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Hvis banken har virksomhedspant, vil banken som regel kræve revision. Hvis kunden er nødlidende, vil 

banken også kræve revision. Dette vil være grundlaget for et samarbejde med disse typer virksomheder. 

 

Såfremt der er tale om gode kunder, som erfaringsmæssigt altid overholder betalingsaftaler, med en sund 

økonomisk udvikling, kan banken godt gå på kompromis med revision. 

 

Kim svarer, at banken rater kunder internt i deres system, som de skal gøre. Jo bedre kunderne rates, jo 

bedre kan banken gå på kompromis med revision.  

 

Kim svarer, at det er en mulighed for bankerne, at supplere en udvidet gennemgang med aftalte 

arbejdshandlinger. Problemet med udvidet gennemgang er, at den ikke giver høj grad af sikkerhed for 

bankernes pantsætninger i aktiver. Dermed vil en aftalt arbejdshandling om gennemgang af et varelager, for 

dermed at opnå høj grad af sikkerhed for tilstedeværelse og værdiansættelse, være en mulighed. Dette er 

ligeledes tilfældet med debitorer. 

 

Såfremt banken præsenteres for dårligere regnskabsmateriale end revision, kan banken finde på at 

prisdifferentiere. Kim nævner, at risiko og pris hænger sammen. 

 

Til sidst nævner Kim, at kreditstørrelsen ikke afgøres af, om der er udført revision eller udvidet gennemgang, 

dog op til de 20 millioner kroner, som før nævnt. 
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Bilag 6 – Interview med Y fra Jyske Bank 

 

Der er den 14. juni kl. 15.00 foretaget interview med medarbejder Y, herefter kaldet Y, fra Jyske Bank. 

 

Y er leder af en erhvervsafdeling i Jyske Bank. Y har været i lederstillingen gennem to år, og har før gennem 

5 år været ansat som erhvervsrådgiver. Y har selv små kunder, men hjælper herudover andre rådgivere i 

banken til møder med deres kunder og sparer med rådgiverne. Y er selv med til at bevilge banklån til 

virksomheder. 

 

Generelle interviewspørgsmål 

 

1.  Hvad er dit nuværende kendskab til udvidet gennemgang? 

Svar: 

Y har gennem den faglige afdeling i Jyske Bank, internt, fået tilsendt en fortolkning af Jyske Banks opfattelse 

af udvidet gennemgang, og hvordan banken ønsker denne skal benyttes i bankens daglige virke. 

Fortolkningen fra faglig afdeling er sendt ud til alle ledere. 

 

På en skala fra 1-5, hvor 1 er lidt kendskab, 3 er godt kendskab, og 5 er meget højt kendskab vurderer Y, at 

kendskabet kan beskrives på skalaen som et 2-3-tal. 

 

Til brug for de yderligere spørgsmål har interviewer herefter kort fortalt om de centrale elementer i udvidet 

gennemgang. 

 

2. Hvad er din holdning til, at revisionspligten lempes, hvilket indførelsen af udvidet gennemgang i realiteten 

er? 

Svar: 

Y mener at det som udgangspunkt er uhensigtsmæssigt at revisionspligten lempes. For bankerne vil dette jo 

netop betyde at banken får et dårligere beslutningsgrundlag fremadrettet på nogle kunder, til 

kreditvurderinger mv. 

 

Y mener der objektivt set kan være noget om, at de små virksomheder er underlagt for store krav til 

gennemgang af deres regnskaber, set i sammenhæng med reglerne i resten af EU, og at Danmark i det hele 

taget er underlagt et tungt regelrytteri, men som bankansat er Y ikke fortaler for en lempelse.  

 



 Udvidet gennemgang  

100 

 

Y er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en meget 

positiv holdning. Y betragter lempelsen som et -1 på skalaen, idet Y i sin funktion som bankansat ikke synes 

det er godt, at bankernes beslutningsgrundlag kan blive forringet som følge af en forringet kvalitet af 

regnskabsmaterialet. 

 

3. I en tid hvor markedet, som konsekvens af den finansielle krise, efterspørger troværdige regnskaber, hvad 

er da din holdning til, at udvidet gennemgang er blevet gennemført på nuværende tidspunkt? 

Svar: 

Y er indifferent i forhold til tidspunktet for indførelsen af udvidet gennemgang. Y er af den opfattelse, at det 

er lige meget hvornår man indfører en forandring, så vil der altid være en modstand i en eller anden form 

heraf, indtil forandringen er blevet tilvendt. 

 

Y nævner, at man naturligvis godt kan argumentere for, at det er et dårligt tidspunkt grundet den florerende 

finanskrise, men holder fast i, at forandringer altid vil blive kritiseret, uanset tidspunktet for indførelsen.  

 

Y er blevet spurgt ind til en skala på -2 til +2, hvor -2 indikerer en meget negativ holdning og +2 en meget 

positiv holdning. Y er indifferent overfor tidspunktet, hvorfor Y svarer 0 på skalaen. 

 

4. Hvad er din opfattelse af udvidet gennemgang som et produkt, i sammenligning med revision og review? 

Svar: 

Y mener som udgangspunkt, at udvidet gennemgang har større sammenligningstræk med et review, end det 

har med revision. 

 

Der er spurgt til en skalering på 1-5, hvor 1 er meget ens, og 5 er meget forskellig. 

 

Sammenlignet med revision svarer Y at udvidet gennemgang betragtes som 4. 

 

Sammenlignet med review, mener Y at udvidet gennemgang kan betragtes som 3, hvilket begrundes med de 

yderligere supplerende arbejdshandlinger i forhold til et almindeligt review. 

 

Idet Y ikke er helt inde i de arbejdshandlinger som foretages ved en udvidet gennemgang i forhold til 

revision, har Y i sin funktion som bankansat svært ved at svare på i hvilken grad han mener at udvidet 

gennemgang vil afdække besvigelser og going-concern sammenlignet med revision. Y svarer kort at det 

naturligvis vil blive afdækket i mindre grad idet der foretages mindre handlinger, men uddyber det ikke. 

Dette spørgsmål bliver derfor efterladt hovedsageligt åbent i dette interview. 
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5. Hvad er din mening om, at man vælger at indføre endnu et produkt ved siden af revision og review, og at 

der kommer endnu en erklæringsform på regnskaberne? 

Svar: 

Y mener at det som udgangspunkt er bedst hvis man holdet det simpelt, og dermed er det ikke 

hensigtsmæssigt at indføre endnu et produkt og endnu en erklæringsform. Dog svarer Y at ”så” komplekst er 

det heller ikke, og det skal bankerne simpelthen kunne finde ud af. Dermed har Y både meninger der taler for 

og imod endnu et produkt. 

 

Spørgsmålet er skaleret fra -2 til +2, hvor -2 indikerer at det er stærkt uhensigtsmæssigt og +2 at det er en 

meget god idé. Angående påtegningen mener Y at det er bankernes opgave at sætte sig ind i disse ting, men 

at det dog er bedst man holder det simpelt, jf. svaret ovenfor. Y er indifferent og svarer 0 på skalaen. 

 

Specifikke spørgsmål til interviews hos bankerne 

 

6. Hvordan vil i forholde jer til at give jeres kunder kredit, set i lyset af, at udvidet gennemgang giver 

begrænset sikkerhed i forhold til revision, som I har været vant til, og som giver høj grad af sikkerhed? 

Svar: 

Y svarer at udgangspunktet altid vil være at få et revideret regnskabsmateriale. 

 

Såfremt det ikke kan lade sig gøre med et revideret regnskabsmateriale vil Y følge bankens retningslinjer for, 

hvornår der kan blive foretaget et kompromis med revision. 

 

Der kan være behov for revision hvis der er tale om en ny kunde, historiske svingende resultater, betydende 

og afgørende virksomhedspant stillet overfor bankens side, ingen personlig kaution og endelig en 

sammensætning af store varelagre, debitorer og igangværende arbejder i virksomhedens sammensætning af 

aktiver. 

 

Der kan undlades at kræve revision hvis der er tale om en mangeårig kunde der er tillid til, en historisk 

stabil indtjening, et engagement afdækket med letrealiserede sikkerheder, en fuld personlig kaution og 

kautionist og endelig en virksomhed med aktiver der er lette at værdiansætte (eksempelvis værdipapirer og 

ejendomme) 
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Hvis banken har pant i aktiver mener Y at det vil være nødvendigt med revision i de fleste tilfælde. Dog kan 

banken gå på kompromis hermed hvis der findes en kautionist, eller hvis der hæftes personligt, og værdierne 

i virksomhedspantet står på mål hermed. 

 

Y er spurgt ind til, om det kan tænkes banken vil rentedifferentiere ud fra om der er valgt udvidet 

gennemgang eller revision. Hertil svarer Y ja, og at man skal tage i betragtning at risiko og pris hænger 

sammen. 

 

Endeligt svarer Y at størrelsen på et engagement ikke vurderes på baggrund af graden af sikkerhed ved 

regnskabsmaterialet, men dette vurderes på baggrund af kendskabet til kunden, tillid er til syvende og sidst 

alt. Men selvfølgelig er kvaliteten af regnskabet relevant. 
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