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1 Executive summary 

The Danish Parliament passed a resolution in December 2012 resulting in a less strict standard for audit of 

small companies – an extended review.  The enterprises in reporting class B, with the exception of funds, 

have been able to apply the standard since January 2013.  

Denmark has - contrary to other EU countries - had a tradition for statutory audit comprising the whole of 

reporting class B. The political interest within this area is to be seen in connection with the focus on creating 

attractive frames for the many small enterprises that constitute the backbone of the Danish business sector. 

Our Thesis illustrates how the auditor’s work will be affected by the goal to limit burdens. We will examine 

how the standard differentiates from the auditor’s existing reports and the stakeholders’ immediate reaction 

in this respect. Finally, we will assess the consequences that the standard may have on the auditor’s 

expectation-perfomance gap. 

The standard is based on review standard ISRE 2400, which is negative in the wording of the conclusion 

expressed with limited assurance. The assurance of an extended review is higher than that of a review, but 

less than that of an audit. What differentiates an extended review from a review is four statutory 

supplementary procedures which enable a positive wording, but still with limited assurance. 

Three of the procedures will include external documentation obtained from the company’s attorney and 

bank, and from public available registrations in the Land Registry and the Registry of Persons and Motor 

Vehicles. In addition, the auditor is required to obtain documentation that taxes and duties reported to the tax 

authorities are in accordance with the bookkeeping records. 

The professional and industrial bodies have welcomed the standard because of the goal to limit the burdens 

of the enterprises. It means, however, that the auditor performs less procedures than if an audit had been 

performed. There will be certain types a business where e.g. the composition of accounting items, the group 

of owners or the structure of the financing will make an extended review less suitable. 

The lenders are expected to be an important factor for the success of the standard, however, our studies show 

that the banks are still not yet quite settled with respect to an extended review and that a lower degree of 

assurance in the auditor’s opinion may lead to higher borrowing costs. 
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In spite of an international alignment of review and audit, the auditing industry has a problem in relation to 

the outside world’s expectations to the work performed by the auditor. The Danish standard is in line with 

the EU draft 8th Company Law Directive which opens up to the possibility that the member countries draw 

up local standards for small enterprises. As the standard is not internationally coordinated, like review and 

audit, an extended review may risk to have a negative impact on the expectation gap. On the other hand, it is 

to be expected that the provisions of the updated ISRE 2400 with addition of the four statutory, 

supplementary requirements are so unambiguous that it will improve the auditor’s performance gap. 

As mentioned, it is the nature of an extended review that the auditor performs additional procedures in 

relation to a review, but less in relation an audit. Therefore, the cost of an extended review will probably be 

lower than the cost of an audit according ISA, which applies today to the major part of reporting class B 

enterprises. 

As yet, no financial statements have been subject to an extended review because the standard came into force 

only in January.  Our Thesis is therefore based on legal sources, responses to consultation papers from 

professional and industrial bodies, and interviews. 
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2 Indledning 

2.1 Indledning 

Den økonomiske situation har siden 2008 skærpet fokus på revisors arbejde. Præmissen synes for nogle at 

være, at revisionen per definition må have svigtet, hvis et selskab med en blank påtegning efterfølgende 

kommer i going concern-problemer. Selvom fagpersoner vil være uenige heri, så er det ikke desto mindre 

den opfattelse, som revisionsbranchen står overfor, og som kan opsummeres i begrebet forventningskløften. 

Krisen har identificeret områder, hvor yderligere stramninger var nødvendige, selvom faget allerede var 

meget lovreguleret. EU kommissær Michel Barnier var opsat på at stramme reguleringen af revisorerne. 

Denne internationale trend mod endnu mere regulering står i kontrast til de attraktive rammevilkår, som 

politikere påstår sig optaget af at skabe for små og mellemstore virksomheder.  

For at imødekomme de små og mellemstore virksomheders ønske om mindre regulering, fremlagde FSR i 

2009 et forslag til en nyskabelse i form af en helt ny og særlig dansk standard. Efter denne kunne 

virksomheder i SMV-segmentet få deres årsregnskaber gennemgået med en større sikkerhed end den 

eksisterende reviewydelse, men uden dog at opnå samme niveau som ved en fuld ISA revision. Dette tiltag 

kommer som følge af få marginale lempelser af grænserne for revision. Danmark er et af få EU-lande, som 

har haft tradition for at kræve fuld revision af alle selskaber uanset størrelse.  

Politikernes hensigt med standarden var at lempe byrderne for de små virksomheder1. I 2009 fandtes ikke 

politisk flertal for forslaget, men S-SF-R-regeringen tog FSRs forslag op igen og fremsatte i efteråret 2012 

lovforslag om standarden. Vedtagelsen heraf blev en realitet i december 2012, og Erhvervsstyrelsen har 

siden været optaget af de nødvendige detaljer for at få standarden implementeret i eksisterende lovgivning 

herunder revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen. 

Med denne afhandling ønsker vi at undersøge konsekvenserne af indførelsen af den nye standard, herunder 

de påkrævede arbejdshandlinger, interessenternes modtagelse af den nye standard, samt forventninger til 

indflydelse på den eksisterende forventningskløft. 

                                                      
1 L26 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven, resume 
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2.2 Problemformulering 

I december 2012 vedtog Folketinget lovforslag om indførelsen af en særlig dansk standard for revisors 

gennemgang af historiske finansielle oplysninger. Dermed gør man op med den internationale ensretning af 

standarderne for revisors ydelser, som ellers har pågået igennem de seneste år, og som stadig pågår. 

Målt på omfanget af revisors arbejdshandlinger placeres den nye standard mellem de to eksisterende ydelser; 

review og revision. Den politiske målsætning med forslaget er at tilbyde de mange små og mellemstore 

virksomheder et alternativ til revision, som er mere omkostningseffektivt end de internationale 

revisionsstandarder.  

For at belyse gennemslagskraften for denne nyskabelse formuleres følgende hovedproblemstilling: 

 

 

2.3 Afgrænsning 

Geografi 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard er et særligt dansk tiltag, hvorfor opgaven afgrænses til at beskrive 

danske forhold, omend sammenligninger til udlandet inddrages, hvor det er formålstjenstligt.  

Årsregnskabsloven 

Standarden er alene gældende for virksomheder i årsregnskabslovens regnskabsklasse B, hvorfor der 

afgrænses for alle øvrige regnskabsklasser samt regnskabsmæssige begrebsrammer. 

Hvordan påvirkes revisors arbejde ved indførelsen af udvidet gennemgang, når 

virksomhedernes byrder skal begrænses? 

Til belysning heraf opstilles følgende underspørgsmål til undersøgelse: 

 Hvordan adskiller standarden sig fra henholdsvis revision, review, assistance og fravalg af 

revision?  

 Opfatter de traditionelle regnskabsbrugere udvidet gennemgang positivt, og får den nye 

standard dermed reel gennemslagskraft?  

 Hvilken betydning kan den foreslåede standard få for revisionsbranchens udfordring med 

forventningskløften? 
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Idet vi befinder os indenfor årsregnskabsloven, har vi fulgt lovens målsætning om generelle forhold, hvorfor 

vi tillige afgrænser os for erklæringer med særlige formål.  

2.4 Teori‐ og metodevalg 

Idet afhandlingen problematiserer den netop indførte standard om udvidet gennemgang, fokuseres 

hovedsageligt på politiske udspil, høringssvar, lovtekster mv. frem for egentlig revisionsteknisk eller 

videnskabelig teori. 

For så vidt angår behandlingen af forventningskløften, anvendes dog Brenda Porters teori om 

forventningskløftens opdeling. Valget begrundes primært i den helt brede anvendelse, som Porters 

udbygning af den eksisterende teori har fundet gennem de foregående to årtier.  

Metode 

Til brug for analyse af reguleringen anvendes juridisk metode herunder identifikation og tolkning af 

relevante retskilder, inddragen af fakta til belysning af den konkrete situation samt endelig en konklusion 

herpå. Hvor forskellige retskilder taler for modsatrettede slutninger, vil vi diskutere kildernes indbyrdes 

hierarki.  

Udgangspunktet for besvarelsen af problemstillingen er en eksplorativ undersøgelse og vil ske ud fra en 

teoretisk analyse2. Som supplement til den teoretiske analyse vil der blive anvendt empirisk materiale i form 

af materiale fra FSR, lovforarbejder, høringsrunder, uddybende materiale fra revisionsfirmaer mv. samt 

undersøgelse af standardens anvendelighed ved interview. 

 

Figur 2-1 Metodisk struktur   

Kilde: Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed side 24 

                                                      
2 Andersen, Ib, side 22 
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I forbindelse med vores interview vil vi forespørge relevante kommende brugere af og rådgivere om denne 

standard. Vi vil forespørge til deres informationsbehov samt viden om og holdning til standarden. 

Spørgsmålene i vores interview er udarbejdet på baggrund af de sekundære data, vi har opnået kendskab til, 

samt den regulering, der eksisterer på området for udvidet gennemgang. 

2.4.1 Dataindsamling og kildekritik 

Indsamlingen af data til brug for afhandlingen består af en kombination af primære og sekundære data3. De 

primære data kendetegnes ved at være indsamlet i forbindelse med forfatternes interview af implicerede 

parter under udarbejdelsen af afhandlingen, hvorimod de sekundære data er indsamlet af andre. 

Tidsmæssig afgrænsning 

Der er kun gået få måneder, siden standarden blev introduceret ved lov 6. december 2012. Den nye 

erklæringsstandard blev offentliggjort d. 17. april 2013. Derfor har Erhvervsstyrelsen arbejdet på den 

endelige tekniske udarbejdelse sideløbende udarbejdelsen af denne afhandling. Vi har tilstræbt at producere 

en aktuel afhandling, hvorfor tilpasninger løbende er indarbejdet frem til 30. april 2013, hvor 

informationsindsamlingen er afsluttet. 

Primære data 

Der er i kandidatafhandlingen anvendt primære data i form af en række telefoninterview4. Denne kvalitative 

tilgang er valgt som dataindsamlingsværktøj fremfor en mere kvantitativ indsamling gennem fx en 

spørgeskemaundersøgelse. Begrundelsen herfor er dels ønsket om at kunne forstå og udfordre 

respondenternes synspunkter og holdninger vedrørende afhandlingens problemstilling. Dels stod det tidligt 

klart, at store dele af standardens interessenter havde ingen eller meget begrænset viden om standarden på 

tidspunktet for dataindsamlingen. Vores vurdering var derfor, at tidspunktet endnu ikke var modent for 

spørgeskemaundersøgelser. 

Dataindsamlingen er sket som delvist strukturerede interview, hvor området er kendt af interviewerne men 

ønskes yderligere belyst gennem respondenternes synsvinkler og informationer. Forud for de gennemførte 

interview har vi udsendt en spørgeguide med den hensigt at afklare respondentens forventning til interviewet 

med vores. Denne tilgang er valgt dels for at få bekræftet, at den pågældende respondent er relevant i forhold 

til besvarelse af spørgsmålene, og dels for at give den interviewede mulighed for at forberede sig på emnet.   

                                                      
3 Andersen, Ib, side 152 
4 Ved de foretagne interview henvises der til afhandlingens bilag 1 
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Spørgeguiden har i overvejende grad været ens for alle respondenterne. Dog er guiden tilpasset til den 

enkelte respondents faglig og professionelle baggrund, hvor det er fundet relevant. Spørgeguiden indeholder 

forhold og problemstillinger indenfor emnet, som afhandlingen ønsker at belyse. For ikke på forhånd at 

definere det ønskede svar (bias), er der indlagt spørgsmål, som giver respondenten mulighed for at åbne nye 

synspunkter og vinkler på problemstillingen.  

Interviewene er foretaget som telefoninterview efter høringsfristens udløb 14. marts 2013. Interviewene er 

foretaget over en periode på 4 uger, hvilket har givet mulighed for at inddrage fremkomne synspunkter og 

holdninger fra tidligere interview i de efterfølgende. 

For dokumentation af interviewene er alle samtaler optaget digitalt og vedlagt som bilag 1 til afhandlingen. 

Alle respondenter godkendte på forhånd optagelserne og offentliggørelse heraf. Hvor vi refererer til udsagn 

fra interview, sker dette i formatet ”MM:SS”.  

Kildehenvisninger 

Der anvendes løbende kildehenvisninger i afhandlingen, som alle vil være placeret nederst på siden med 

fortløbende numre. Kilderne vil være yderligere specificeret bagerst i afhandlingen under 

litteraturoversigten, hvor alle anvendte kilder vil fremgå.  

Gennem hele afhandlingen refererer vi til FSRs standard om udvidet gennemgang fremfor 

Erhvervsstyrelsens, idet førstnævnte er stand alone og dermed mere omfattende. 

 

2.5 Kildekritik 

Udgangspunktet for udvælgelsen af respondenterne har været at få en større bredde på respondenterne, end 

ved blot at spørge enkelte virksomhedsledere. Dermed har vi valgt respondenter med forskellig baggrund, 

som alle vil blive berørt af den nye standard, som skal arbejde med standarden i hverdagen, eller som har 

været med til at udarbejde lovgivningen. Der er i alt gennemført fire ud af syv tilsigtede interview. 

Alle respondenterne er uafhængige af hinanden. Da interviewet bliver foretaget enkeltvis med en respondent 

af gangen, vil personlige holdninger ikke præge de øvrige respondenter. Alle respondenter formodes at have 

et højt fagligt niveau på deres felt, og det er derfor vurderet, at de personlige holdninger til emnet ikke er 

gennemgribende, og at fremkomne synspunkter kan lægges til grund for afhandlingen.  
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2.5.1 Validitet 

Som anført i afsnit 2.4 ovenfor er indsamlingen af data sket eksplorativt og kvalitativt. Blandt interessenterne 

for udvidet gennemgang har vi valgt at fokusere på følgende hovedgrupper:  

 Finansiering 

 Spar Lolland/Jyske Bank 

 Danske Bank 

 Regnskabets udarbejdere (ejerleder-surrogat) 

 Erhvervsadvokater (ej gennemført) 

 Håndværksrådet 

 Standardens afsender 

 Erhvervsstyrelsen 

Finansiering 

Vi udvalgte Spar Lolland til interview ud fra den tese, at de mindre banker vil have mange små 

erhvervskunder. Under interviewet fik vi da også bekræftet, at den interviewedes kunder primært består af 

små og mellemstore virksomheder, som netop er målgruppen for den nye standard. Derudover faldt valget på 

en bank i provinsen for at sammenholde kendskab og kundesammensætning med en større bank fra 

hovedstaden. 

Helle Nielsen er erhvervskunderådgiver med mangeårig erfaring fra Spar Lolland i Køge. Pr. 25. januar 2013 

overtog Jyske Bank hele Spar Lolland. 

Vi valgte at interviewe Danske Bank ud fra vores opfattelse af deres position som værende blandt de førende 

danske erhvervsbanker. Dermed optræder banken som modpol til den mindre Spar Lolland. 

Martin Steen Petersen sidder i bankens afdeling for kreditpolitikker i ”Businessbanken” rettet mod 

erhvervskunder i SMV-segmentet, som er relevant ift. udvidet gennemgang. Den interviewede har i øvrigt 

bidraget med input til de høringssvar, som Finansrådet har afgivet i processen med udarbejdelse af loven og 

standarden. 

Ejerleder-surrogat 

Vi besluttede indledningsvis at inddrage input fra erfarne erhvervsadvokater som et surrogat for ejerledere. 

Denne beslutning blev truffet ud fra den teori, at deres erfaring med bestyrelsesarbejde samt almindelig 

betjening af klienter ville give et mere dækkende billede, end ved at interviewe nogle få ejerledere, som 

forventeligt ville tale meget snævert ud fra deres egen virksomhed. 
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Vi har haft kontakt med tre erfarne erhvervsadvokater, som henholdsvis har nul, én samt mere end 15 

bestyrelsesposter i små og mellemstore virksomheder. Ingen af dem ønskede imidlertid at medvirke til et 

interview – samstemmende med den begrundelse, at de ikke kender til standarden for udvidet gennemgang, 

og derfor ikke mente at kunne biddrage med væsentlige input til afhandlingen. 

På denne baggrund har vi i stedet valgt alene at lade virksomhedernes interesseorganisationer tale på 

virksomhedernes vegne. Idet Danske Erhverv, Håndværksrådet og Dansk Industri allerede har afgivet 

høringssvar i flere omgange, valgte vi ikke at interviewe alle ud fra en forventning om, at deres synspunkter 

er uændrede i forhold til de sekundære kilder, som vi allerede havde adgang til. Dog har vi interviewet 

erhvervspolitisk konsulent Lars Magnus Christensen fra Håndværksrådet for bl.a. at afklare rådets eventuelle 

tiltag i at kommunikere standarden til foreningens medlemmer. 

Standardens afsendere 

Folketinget delegerede med vedtagelsen af L 26 kompetencen til Erhvervsstyrelsen om at udarbejde den nye 

standard, og det er i kraft af denne rolle, at vi har valgt at interviewe styrelsen. Vi har således interviewet 

Peter Krogslund Jensen, som sammen med en kollega i styrelsen har stået for processen. 

2.5.2 Reliabilitet 

Vi har i vores kildekritik tilstræbt en objektiv vurdering af kildernes udsagn. For så vidt angår alle 

interviewede i grupperne finansiering og udarbejdere, er der tale om enkeltpersoner, som ikke forventes at 

have egeninteresser i standarden om udvidet gennemgang.  

Derimod kan respondenten i gruppen af standardens afsendere have særinteresser i kraft af tilhørsforhold til 

den udstedende myndighed. Vi har tilstræbt at være opmærksomme herpå under interviewet samt i den 

efterfølgende behandling heraf.  

 

2.6 Definition af begreber og forkortelser 

Lovforkortelser mv.: 

RL Revisorloven 

SEL Selskabsloven 

ÅRL Årsregnskabsloven 

Erkl.bkg. Erklæringsbekendtgørelsen 

Erkl.vejl. Erklæringsvejledningen 
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Akronymer for interesseorganisationer mv.: 

ACCA The global body for professional accountants 

FSR FSR - danske revisorer 

IESBA International Ethics Standard Board for Accountants 

IFAC International Federation of Accountants 

REVU Revisionsteknisk Udvalg, FSR 

ISRE 2400  Anvendes om den ajourførte og oversatte standard i den version (”Review af 

regnskaber og yderligere krav ifølge dansk lovgivning”), som træder i kraft for 

review af regnskaber for perioder, der slutter 31. december 2013 eller senere. 

 Hvor der henvises til tidligere versioner, vil dette ske som enten ISRE 2400 DK 

eller fremgå direkte af teksten. 

 

Begreber:  

Udvidet gennemgang Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet 
gennemgang af årsregnskaber) fra 17. april 2013. 

Forventningskløft Anvendes som samlet begreb for Porters expectation-performance gap. 

Revisor  Anvendes om godkendte revisorer jf. revisorlovens § 3. 

SMV Små og mellemstore virksomheder. Begrebet anvendes om hele målgruppen for 
udvidet gennemgang, uanset at årsregnskabsloven jf. 8. direktiv betegner 
regnskabsklasse B som små virksomheder. 

 

2.7 Forfatternes baggrund 

Begge afhandlingens forfattere er uddannede i revisionsbranchen og har sideløbende hermed afsluttet 

HD(R)-studiet. Begge har hovedsageligt arbejdet med kunder i segmentet små og mellemstore virksomheder, 

og det er på denne baggrund, at interessen for udvidet gennemgang udspringer.  

Mens den ene forfatter fortsat er i branchen, har den anden været beskæftiget i en regnskabsafdeling i en 

klasse B-virksomhed de senere år. Dermed har vi haft god nytte af at kunne supplere hinanden med viden og 

synspunkter. 
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2.8 Struktur 

Nedenstående figur giver et overblik over afhandlingen. 

 

Figur 2-2 Afhandlingens struktur   

Kilde: Egen tilvirkning
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3 Revisionsteori 

3.1 Forståelse af revision og revisors rolle  

3.1.1 Hvorfor aflægges regnskaber? 

Et regnskab er kommunikation af virksomhedens finansielle stilling til dens interessenter herunder offentlige 

myndigheder, banker, aktionærer mv. En virksomhed kan betragtes som et lukket kredsløb, som omverdenen 

normalt ikke har indsigt i. Regnskabet udarbejdelse er derfor dén ene gang årligt, hvor omverdenen får 

indsigt i virksomhedens økonomiske stilling. 

Interessenterne kan have forskellig interesse i virksomheden, men det handler oftest om at bedømme dens 

evne til at svare sin gæld til kreditorer og långivere, vurdere indtjeningen samt for myndighedernes 

vedkommende at kontrollere de skatter og afgifter, som virksomheden har opgjort. Med andre ord handler 

det om at måle og kommunikere finansiel og anden information med henblik på beslutningsformål i forhold 

til ressourceallokering5. Det er et objektivt krav, at virksomhederne skal aflægge en årsrapport6.   

3.1.2 Interessenter til regnskabet 

Som nævnt kan virksomheder have mange stakeholders og dermed mange med interesse i dets regnskab. 

Interessenterne opdeles overordnet i interne og eksterne i forhold til virksomheden. De interne interessenter 

er typisk ejerkredsen samt medarbejdere og ledelse. Det kan ligeledes være tilknyttede eller associerede 

virksomheder.  

De eksterne interessenter er typisk kunder, leverandører, bankforbindelser og myndigheder. De har alle en 

interesse i at kunne vurdere, hvordan virksomheden klarer sig. Kunder vil gerne sikre sig fortsat 

forsyningssikkerhed af virksomhedens varer og ydelser. Leverandørerne må sikre sig, at virksomheden har 

en tilpas stærk likviditet, så deres tilgodehavender er sikret. Investorerne interesserer sig særligt for 

potentialet for fremtidig indtjening. Bankforbindelser må sikre deres udlån og kreditter. Myndighederne 

                                                      
5 Finansiel Rapportering, side 17 
6 ÅRL § 2, stk. 1 
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ønsker at kontrollere, hvorvidt virksomheden efterkommer love og regler, herunder at virksomheder svarer 

sine skatter og afgifter korrekt. 

Det er værd at bemærke, at regnskabet ikke udarbejdes specifikt til én bestemt interessentgruppe. Derfor kan 

der være interessenter, som vil mangle oplysninger ved gennemgangen af regnskabet, idet de fleste 

virksomheder vælger kun at vise de lovpligtige tal, oversigter og noter. 

3.1.3 Udvikling i revisors rolle og reguleringen (historisk) 

Revisors rolle 

Virksomhederne i regnskabsklasse B, C og D har pligt til at lade deres regnskab revidere af en revisor7. Dog 

kan de allermindste klasse B-virksomheder fravælge revision, såfremt de ikke overtræder tærskelværdier sat 

for henholdsvis omsætning, balancesum og antal medarbejdere (nærmere herom i afsnit 4.3). Når revisor 

foretager revision af et regnskab, tilføres dette yderligere troværdighed i forhold til regnskabsbrugeren. 

Læseren forsikres om, at de væsentligste og mest risikofyldte områder i regnskabet er gennemgået af en 

kyndig og uafhængig tredjemand. Såfremt der har været noget væsentligt at bemærke i den sammenhæng, vil 

revisor oplyse herom ved at afgive en modificeret konklusion. 

Revisor er ”offentlighedens tillidsrepræsentant” ved afgivelse af revisionspåtegninger og andre erklæringer 

med sikkerhed, hvilket blev indført i revisorloven i 19948. Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne, at 

begrebet har til formål at sikre, at revisor ved udførelse af revision også skal varetage hensynet til 

virksomhedens omverden såsom myndigheder, medarbejdere, kreditorer og investorer, selvom revisor er 

valgt af virksomhedens ejere, som kan have modstående interesser. Revisor skal altså adressere den 

interessekonflikt, der kan være i forholdet mellem regnskabsaflægger og regnskabsbrugerne. 

Selvom revisor således indgår i et agent-principal-forhold med virksomhedens ejere, skal han kunne agere 

som en uafhængig tredjemand for at kunne tilføre den tillid og troværdighed, som rollen fordrer. 

                                                      
7 ÅRL § 135, stk. 1 
8 Lov nr. 427 af 1. juni 1994 
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Figur 3-1 Agent-principal   

Kilde: Eilifsen m.fl.: Auditing & assurance services, side 7 

 

Figuren ovenfor viser de to agent-principal forhold, der gælder både mellem ledelse og ejere, samt mellem 

revisor og ledelse. I forbindelse med EU kommissær Barniers’ omdiskuterede oplæg til stramninger for 

revisionsbranchen blev det indledningsvis foreslået, at revisor ikke skulle vælges af virksomhedens selv. 

Dette blev foreslået for at minimere risikoen i forholdet mellem revisor og ledelse. Det blev dog afvist med 

henvisning til, at det ville være et for stort indgreb i virksomhedens handlefrihed. 

For så vidt angår agent-principal forholdet mellem ledelse og ejerkredsen fremgår det af figuren, at revisors 

rolle også er at minimere den fordel, ledelsen har ved fuld indsigt og daglig gang i virksomheden, og dermed 

minimere den såkaldte informations asymmetri. 

Når revisorer afgiver erklæringer i egenskab af at være godkendt som revisor i Danmark, skal revisor følge 

den danske revisorlov samt erklæringsbekendtgørelsen. 

 

  

Ifølge RL § 16, stk. 1, er revisors rolle: 

”Offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor skal udføre 
opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, 
som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise 
integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu 
ved udførelsen af opgaverne.” 
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Det centrale i ovenstående er, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og at opgaverne skal udføres 

efter god revisorskik. Begrebet god revisorskik er praksisskabt igennem mange år, og derfor er retskilderne 

spredt over lovgivning, branchestandarder, domme, revisornævnets udtalelser mv. Det er vigtigt at bemærke, 

at revisor skal udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgaven tillader9. Dette er årsagen til, at mange 

revisioner i regnskabsklasse B bliver udført én gang om året i forbindelse med statusrevisionen. Det kan ofte 

ikke betale sig at udføre revision i årets løb, da det ikke vil tilføre opgaven yderligere sikkerhed, og blot vil 

resultere i at begrænse arbejdsopgaverne ved statusrevisionens udførelse pga. kravet om hurtighed (i 

betydningen uden unødige omkostninger for virksomheden). 

Det er værd at nævne, at revisors rolle også indeholder den såkaldte policeman effect, hvorved regnskabets 

rigtighed styrkes alene ved revisors blotte tilstedeværelse. Teorien går nemlig på, at ledelsens og 

medarbejdernes viden om, at regnskabet slutteligt gennemgås af revisor, vil afholde nogle fra at begå 

tilsigtede fejl og desuden kan højne opmærksomheden generelt og dermed tillige modvirke utilsigtede fejl. 

Tillid 

Regnskabsbrugerens tillid til revisor er afgørende for hans tillid til regnskabet. Efter de seneste års 

finanskrise og virksomheders konkurs, er der sandsynligvis flere regnskabsbrugere, der har fået svækket 

tilliden til revisors arbejde. Derfor har revisorerne en vigtig rolle i at informere regnskabsbrugerne om, 

hvilket ansvar revisor henholdsvis ledelsen har i forhold til aflæggelse af regnskabet. Det ligger tillige i 

tilliden til revisors arbejde, at regnskabsbrugerne er afklarede om omfanget af revisors arbejde og ansvar. 

Mistillid – både fra regnskabsbrugere og politikere – skaber pres for yderligere regulering af et i forvejen 

meget reguleret fag, og branchen er derfor optaget af at afklare forventningerne mellem regnskabsbrugerne 

og branchen selv. Dette emne vedrører den såkaldte forventningskløft og vil blive behandlet i afsnit 3.3 

nedenfor. 

Generelt er det centrale i revision, at branchen skal sikre at levere kvalitet, som lever op til samfundets 

udvikling og samtidig bibeholde den faglige integritet og uafhængighed. Af en rundspørge som FSR har 

lavet fremgår det, at revisorerne er både kritiske og skeptiske, når de reviderer virksomhedernes 

regnskaber.10 Dette har resulteret i flere regnskaber end tidligere, hvor revisor har påført forbehold og 

supplerende oplysninger.  

Ud fra ovenstående fremgår det, at revisorerne i Danmark generelt er opmærksomme på de udfordringer, 

som virksomhederne lever med. De forsøger ligeledes at oplyse regnskabsbrugeren om dette med deres 

forbehold og supplerende oplysninger.  

                                                      
9 RL § 16, stk. 1 
10 RR.9.2012.4 Flere revisorer hejser advarselsflaget 
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3.2 Udvikling i regulering af revision 

Revisionskunderne agerer i en kontinuerlig internationalisering og konsolidering på tværs af landegrænser, 

og det er derfor naturligt, at revisionserhvervet følger samme trend og i større og større grad reguleres 

internationalt. 

En af kongstankerne med oprettelsen af EU var det indre marked med fri bevægelighed for varer, 

arbejdskraft og kapital. Én af forudsætningerne for et effektivt økonomisk kredsløb inden for EU er 

harmonisering af regler. På revisionsområdet sker dette som udgangspunkt gennem 8. selskabsdirektiv, og 

fordi EU adapterer de internationale ISA’er som udarbejdet af IAASB, er harmoniseringen langt bredere end 

blot indenfor EU. Der arbejdes tillige på et konvergensprogram mellem europæiske og amerikanske 

myndigheder, der på sigt vil betyde større sammenlignelighed af historiske finansielle oplysninger på tværs 

af kontinenterne. 

Den gældende revisorlov er vedtaget i 2008 og bygger på krav og henstillinger i EU's 8. selskabsdirektiv. 

Der blev bl.a. indført skærpede krav til efteruddannelse, tavshedspligt, uafhængighed, kvalitetssikring mv.  

Revisorerne har tidligere skullet følge de danske RS’er (revisionsstandarder). Fra 2000 til 2008 har der været 

gennemført et clarity-projekt, hvilket har betydet, at alle ISA standarderne nu er ajourført. Der findes 37 

standarder, hvoraf 20 standarder er ajourført i nyt format, mens de resterende 17 standarder er omskrevet og 

ajourført, således at der er nye krav og vejledning hertil11. I den sammenhæng udgår de danske 

revisionsstandarder vedrørende revisionsprotokollen (RS 265), revision af ledelsesberetningen (RS 585) og 

samarbejdet mellem to valgte revisorer (RS 635).  

3.2.1 Reguleringens parter 

Den relevante lovgivning er, som tidligere omtalt, meget præget af direktiver og forordninger fra EU. Der 

sker dog variationer af hensyn til danske forhold og udvikling, hvilket vedtages af Folketinget. Bl.a. er der i 

de seneste år opstået fokus på virksomhedernes udgifter til obligatoriske ydelser, såsom revision af 

regnskabet. Det blev derfor vedtaget at fritage en gruppe af regnskaber for revisionspligt, for derved at lempe 

på udgifterne hertil, som omtalt i afsnit 3.1.1. Der er stadig fokus på minimering af omkostninger i 

virksomhederne, så det er forventeligt, at der i fremtiden vil ske yderligere tiltag for at minimere 

omkostningerne. Det kan være ved at hæve grænserne for, hvornår virksomheder kan fritages for revision 

eller andre lovpligtige ydelser.  

                                                      
11 Clarity of IAASB Standards – Completed  
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FSR er de danske revisorers brancheforening, som har stor indflydelse på den danske revisorregulering. 

Foreningen har nedsat et revisionsteknisk udvalg, REVU, som varetager de faglige opgaver i forbindelse 

med revisionstekniske spørgsmål. FSR bliver hørt i sager som vedrører revisorbranchen, samt om 

reguleringen af denne. FSR kommer med udspil til forbedringer og optimeringer i branchen og samtidig med 

oplysning og uddannelse til deres medlemmer. FSR er som medlem af IFAC/IAASB stærkt inspireret af de 

ISA-standarder, som desuden ophæves til lov gennem 8. direktiv og revisorloven. 

Offentligheden har til stadighed fokus på revisors rolle og herunder på hans uafhængighed i forhold til 

klienten. Tilliden til revisors uafhængighed er helt essentiel for omverdenens tillid til regnskabet, og derfor 

blev uafhængighedskravene skærpet igen i 2008. Lovgiver er desuden medvirkende til, at branchen retter sig 

ind efter samfundets krav og normer. 

3.2.2 Udvikling i reguleringen 

Kravene til regnskabsaflæggelse, revisors rolle og det udførte arbejde er skærpet som følge af flere markante 

skandaler, herunder Enron tilbage i 2002. Der er dels kommet mere udførlige regler som skal følges, og der 

bliver desuden foretaget yderligere kontrol af revisors arbejde.  

Revisorloven blev opdateret i 2002, hvor der på baggrund af henstillinger fra EU blev lagt særlig vægt på 

revisors uafhængighed og kvalitetssikring af revisors arbejde. Dette er bl.a. udtrykt ved kravet om, at revisor 

skal lade sig kontrollere af revisortilsynet. Siden 2008 har Erhvervsstyrelsen været ansvarlig for 

Revisortilsynet. Fremadrettet vil virksomheder med offentlig interesse få foretaget kontrol af 

Erhvervsstyrelsens egne kvalitetskontrollanter. Desuden er indført krav til efteruddannelse for godkendte 

revisorer for at opretholde bestallingen. 

3.2.3 Revisors erklæring  

Når revisor udfører arbejde som kommer til offentlighedens kendskab, skal det endelige produkt tilføres en 

erklæring, som udtrykker hvilken grad af sikkerhed erklæringen er afgivet med samt en konklusion på det 

udførte arbejde. RL § 1, stk. 3 oplyser, at loven ligeledes finder anvendelse, når revisor afgiver andre 

erklæringer end angivet i § 1, stk. 2. Dette omfatter bl.a. erklæringer uden sikkerhed, ISRS 4400 og 4410.  

Revisor kan afgive erklæringer med forskellige grader af sikkerhed. Denne kan spænde fra høj grad af 

sikkerhed til begrænset eller ingen sikkerhed. Dette er et udtryk for, hvor meget arbejde revisor har udført. 

Revisionsbeviset skal være egnet og tilstrækkeligt. Jo højere grad af sikkerhed erklæringen er afgivet med, 

desto mere revisionsbevis kræves. Derfor medfører erklæringer med høj grad af sikkerhed selvsagt mere 

arbejde og baggrundsviden end begrænset grad af sikkerhed.  

I en erklæring med sikkerhed udtrykker revisor en konklusion, der er udformet for at øge troværdigheden og 

øge graden af tillid til emnet for erklæringen, fx en årsrapport, over for de tiltænkte brugere af den 
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pågældende information. Andre erklæringer indeholder ikke nogen samlet konklusion eller udtalelse om det 

emne, som erklæringen vedrører. 

Revisors erklæringer reguleres af erklæringsbekendtgørelsen. Jf. erkl.bkg. § 3 afgiver revisor en 

revisionspåtegning på regnskabet, som bl.a. udtrykker revisors udførte arbejde. Af RL § 1, stk. 2 fremgår, at 

loven finder anvendelse ved afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber. Dermed skal revisor følge god 

revisorskik og følge de regler, som er angivet i loven. Revisor skal ved afgivelse af en erklæring følge 

erklæringsbekendtgørelsens krav til erklæringer12.  

Revisors erklæring med sikkerhed er med til at give regnskabet større troværdighed og øge tilliden til resten 

af regnskabet overfor regnskabsbrugeren. En erklæring beskriver revisors udførte arbejde samt ansvar for 

revisionen. Derudover indgår en konklusion på det udførte arbejde, samt udtalelse om ledelsesberetningen.  

I forbindelse med Clarity projektet, er revisionspåtegningen ligeledes blevet ajourført. Emnet vil blive 

uddybet yderligere i afsnit 4.1.1. 

Revisionspåtegning 

I forbindelse med erklæringsafgivelse er revisor forpligtet til at afgive en erklæring på det udførte arbejde, 

som kan komme til offentlighedens kendskab. De tidligere revisionsstandarder er blevet erstattet af nye 

ISA’er, gældende for regnskaber som begyndte den 15. december 2010 eller senere, hvilket vil sige fra 

regnskabsåret 2011. Dette er afledt af Clarity projektet, og det kommende afsnit vil kort behandle den 

overordnede sammenhæng mellem ISA 700, ISA 705 og ISA 706.  

ISA 700 omhandler den ”blanke” påtegning, som er en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende 

oplysninger. Det er den påtegning, som alle regnskaber bør forsøge at opnå, da det tilkendegiver, at 

revisionen af virksomhedens regnskab ikke har givet anledning til bemærkninger, og at regnskabsbrugeren 

kan fæste lid til tallene. 

ISA 705 indeholder modifikationer til konklusionen, der benævnes som forbehold efter termen i 

erklæringsbekendtgørelsen. Der skal ske forbehold i en revisionspåtegning, hvis revisor er uenig med 

ledelsen, eller ikke kan opnå tilstrækkeligt eller egnet revisionsbevis. Ifølge ISA 705 kan der afgives en 

konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion eller manglende konklusion på 

revisionspåtegningen13.  

                                                      
12 RL § 16, stk. 4 
13 Inspi, nr. 2, 2012, Ny revisionspåtegning – hvad er nyt, og hvordan ser den ud? side 30-45 
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ISA 706 omhandler supplerende oplysninger, vedrørende forståelse af regnskabet eller forståelse af 

revisionen. Hermed adskiller ISA 706 sig fra erklæringsbekendtgørelsen, som har supplerende oplysninger 

vedrørende forhold i regnskabet eller andre forhold. Samlet set kan det siges, at begrebet forhold i 

regnskabet kan sammenlignes med begrebet forståelse af regnskabet. Dog kan andre forhold nævnt i 

erklæringsbekendtgørelsen og forståelse af revisionen nævnt i ISA 706 ikke sammenlignes, da det dækker 

forskellige situationer.    

Ledelsesberetningen har tidligere været omfattet af revisionspligt. Det er ikke længere tilfældet, da ISA 700 

alene omhandler revision af historiske finansielle oplysninger, og da ledelsesberetningen som oftest også 

omfatter andre forhold, er den ikke omfattet af definitionen i ISA 700. I stedet er der nu krav om, at revisor 

udtaler sig om ledelsesberetningen, såfremt denne findes i regnskabet. Når revisor udtaler sig om 

ledelsesberetningen, skal denne være tilpasset konklusionen på påtegningen, således at en going concern 

betragtning i påtegningen stemmer overens med en ledelsesberetning affattet efter going concern princippet.  

 

3.3 Forventningskløften 

3.3.1 Hvad er forventningskløften? 

Begrebet ”forventningskløften” udtrykker den manglende konsensus blandt et regnskabs interessenter om, 

hvad revisors rolle er og rækkevidden af revisionen. Kort fortalt arbejder revisionsbranchen for at leve op til 

de gældende revisionsstandarder og de detaljerede krav heri, mens nogle grupper af interessenter herunder 

aktionærer og journalister kan have andre, ofte langt mere vidtgående forventninger. 

 

Som eksempel herpå rejste nyhedsprogrammet ”21 Søndag” på DR 1 i november 2011 kritik af revisorernes 

arbejde i forbindelse med en række banker, der var krakket på trods af blanke påtegninger på regnskaberne. 

Dagen efter udgav FSR en pressemeddelelse, hvor man nok tilkendegav positiv indstilling til at diskutere 

selve påtegningens formulering, men var helt uenig i, at revisorerne generelt havde begået fejl i revisionen af 

“A mismatch (or gap) between what society expects of auditors and what it perceives they deliver” 

Kilde: Porter, Brenda m.fl. 2008, side 102 
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de omtalte banker14. FSR fulgte endvidere op blot 2 dage senere, hvor man anførte, at både journalisterne bag 

programmet samt en professor blandt dets kilder tog fejl af selve formålet med påtegningen15. 

Et eksempel yderligere findes i den spektakulære sag om IT Factory, der blev erklæret konkurs i december 

2008 efter omfattende bedrageri begået af selskabets direktør. Direktøren blev året efter idømt 7 års fængsel 

for bedrageri for hele 831 mio. kr.16  

Fra begyndelsen pegede pilen mod direktøren, fordi denne var gået under jorden få dage inden konkursen. På 

trods af dette blev selskabets revisor hurtigt anklaget i offentligheden for at have svigtet sine opgaver. 

Anklagerne er siden fulgt op ved domstolene, idet konkursboets kurator har stævnet revisor for et krav på 

knap 1 mia. kr.  

Revisionsfirmaet derimod henholder sig til at have udført sit arbejde i henhold til gældende standarder: 

 

Der er endnu ikke taget stilling til revisorens eventuelle ansvar i sagen. Men eksemplet med IT Factory viser, 

hvordan offentlighedens forventning er, nemlig at denne væsentlige besvigelse burde være opdaget af 

revisor. Revisor derimod henholder sig til at være ført bag lyset i lighed med øvrige interessenter herunder 

bestyrelsen samt due diligence advokater. Ifølge revisionsstandarden for revisors ansvar vedrørende 

besvigelser fremgår da også, at den iboende risiko er højere i ledelsesfunktionen end for at medarbejderne 

begår besvigelser17.  

Forventningskløften som problem må forventes at have eksisteret siden indførelsen af en egentlig revision, 

men blev som begreb defineret i 1970’erne af Liggio som ”the expectation gap”. Begrebet er siden udbygget 

i flere omgange, og den gængse opfattelse i dag rodfæstes i Brenda Porters definition fra 1993, som 

behandles nedenfor.  

                                                      
14 FSRs pressemeddelelse ”Ramt af finanskrisen – ikke revisionskrise”, 28. november 2011 
15 FSRs pressemeddelelse ” Formålet med en påtegning”, 30. november 2011 
16 DR Nyheder, ” Stein Bagger skal syv år i fængsel”, 12. juni 2009 
17 ISA 240, afsnit 7 

”IT Factory A/S skal ikke kunne slippe tabsfrit og gratis fra, at det lykkedes selskabets egen 
administrerende direktør, bestyrelsesmedlem og storaktionær at bedrage omverdenen, blot fordi det 
tillige lykkes at bedrage revisionen. Vi har udført en revision i overensstemmelse med god revisorskik 
og har modtaget tilfredsstillende dokumentation og forklaringer på de forespørgsler vi har haft." 

Citat: KPMG’s svarskrift til Østre Landsret dateret 26. oktober 2010 
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En nylig undersøgelse offentliggjort af ACCA viser, at mens ca. 75 % af revisorerne vurderer at omverdenen 

opfatter dem som troværdige, så gælder det i realiteten kun 55 % 18. Derfor er det ikke overraskende, at 

revisionsbranchen er særdeles optaget af løbende at mindske forventningskløften, fordi den netop medfører 

en trussel mod revisors rolle som troværdighedsvidne. Hver gang der rejses kritik af revisors arbejde, 

risikerer det at påvirke omverdenens syn på den troværdighedsværdi, som revisionen skal tilføre regnskabet 

for at have en berettigelse. Netop af denne grund omtaler FSR ofte forventningskløften som en af branchens 

mest væsentlige udfordringer19. 

3.3.2 Brenda Porters teori om forventningskløften 

Som nævnt er det Porters uddybende beskrivelser af forventningskløften fra 1993, som har vundet bred 

accept og som stadig ofte citeres. Hendes primære bidrag til begrebet var opdelingen af præstationskløften i 

to: ”Utilstrækkelig præstation” og ”utilstrækkelig regulering”. 

 

Figur 3-2 Brenda Porters Audit expectation-performance gap  

Kilde: Porter, Brenda 20 

Ifølge Porters model eksisterer således følgende komponenter: 

Præstationskløft (performance gap):  

Dækker overordnet spændet mellem hvad der faktisk er udført, og hvad der med rimelighed burde kunne 

forventes at være udført. Herunder set i forhold til kravet om hurtighed i RL § 16, stk. 1. Præstationskløften 

deles op i hhv. ”mangelfuldt arbejde” og ”mangelfuld regulering”. 

 

                                                      
18 ACCA’s pressemeddelelse ”Accountancy profession will continue to lose credibility if it fails to demonstrate value to 
public!” 2012 
19 Fx i R&R, nr. 1 – 2012, side 45 
20 Porter m.fl. (2012): “Audit Expectation-Performance Gap Revisited: Evidence from New Zealand and the United 
Kingdom Part 1: The Gap in New Zealand and the United Kingdom in 2008” 
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Mangelfuldt arbejde (deficient performance):  

Dækker forskellen fra revisors faktiske handlinger op til hvad der burde være foretaget af handlinger jf. de 

gældende standarder og øvrig regulering. Det offentlige tilsyn med revisorer fokuserer særligt på dette gap21, 

selvsagt fordi det er her revisor kan straffes, hvis han ikke lever op til de eksplicitte forventninger. 

Revisorerne søger at minimere dette gap bl.a. gennem kvalitetsstyringssystemer. Det er værd at bemærke, at 

de etiske principper spiller en vigtig rolle her. Det er selvsagt ikke tilstrækkeligt at udføre de påkrævede 

revisionshandlinger, hvis fx reglerne om uafhængighed ikke er opfyldte. 

God revisorskik er en retslig standard om etiske og professionelle krav, som undergår løbende udvikling i 

takt med udviklingen i samfundet og ændringer i branchen22. Begrebet er ikke nedfældet eksplicit og 

udtømmende, men defineres som summen af hvad en god gennemsnitsrevisor ville foretage af handlinger. 

Kravet om at leve op til god revisorskik defineres i revisorlovens kronparagraf - § 16. Revisornævnets 

responsumudvalg bruger god revisorskik som benchmark til at afgøre, hvorvidt revisor har handlet i 

overensstemmelse med forventningerne. Når revisornævnet afsiger kendelser i responsumsager imod revisor, 

sker det derfor med henvisning til, at revisor har handlet i strid med god revisorskik, og dermed er god 

revisorskik ”triggeren” i forhold til deficient performance i Porters teori. 

Mangelfuld regulering (deficient standards):  

Dækker spændet fra den gældende regulering og op til hvad der burde være reguleret. Med andre ord 

beskriver dette gap de berettigede forventninger til revisors arbejde, som blot ikke er nedfældet. Det må 

derfor være rimeligt at antage, at en del klagesager over revisor bliver afgjort i denne gråzone. 

Hvorvidt god revisorskik rækker helt ind i kategorien mangelfuld regulering er diskutabelt. Det ligger netop i 

begrebet, at den pågældende handling ikke er omfattet af reguleringen, hvilket naturligvis trækker i retning 

af, at revisor ikke vil kunne straffes herfor. Omvendt kan man argumentere, at hvis reguleringen er 

utilstrækkelig, er der behov for opstramning. Og dét kan revisor eventuelt kritiseres for ikke at have 

imødekommet i den pågældende situation, idet han skal udføre en faglig vurdering, og fordi der ikke er noget 

loft over omfanget af hans handlinger.  

Det er vores vurdering, at begrebet god revisorskik er så bredt favnende, at det skal betragtes som 

samhørende med deficient performance men ikke med deficient standards. Dermed vurderer vi, at revisor 

ikke kan straffes for dét der i Porters teori benævnes som deficient standards. 

 
                                                      
21 Bøg, Kjeld Chr. og Kiertzner, Lars: Professionsetik for professorer, side 16 
22 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Etiske regler 
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Rimelighedskløft (reasonableness gap): 

Dækker de af omverdenens forventninger til revisor, som ligger udover hvad der er rimeligt. Det er altså i 

høj grad rimelighedskløften som revisionsbranchen forsøger at mindske – bl.a. ved at italesætte 

begrænsningen i revisors opgaver og ansvar.  

 

Opsamling 

Ovenstående komponenter tilsammen giver den samlede forventningskløft, som blev defineret 

indledningsvis i afsnittet om forventningskløften. 

I Porters opstilling er en cost-benefit vurdering den logiske determinant for vurderingen af, hvorvidt 

omverdenens forventning til revisors pligt er rimelig23, men af praktiske grunde opstilles reelt et surrogat 

baseret på vores respondentgruppers besvarelser sat i forhold til hinanden. 2012-opfølgningen på artiklen fra 

1993 nævner som eksempel, at 39 % af de adspurgte i en undersøgelse forventer, at et selskab med en ikke-

modificeret revisionspåtegning betyder, at virksomheden er finansielt solid. Dette uagtet, at det samlede 

regnskab faktisk kan vise et billede af en trængt virksomhed, og at den blanke påtegning blot bekræfter dette 

billede. 

3.3.3 Ledelsens pligter 

Revision handler overordnet om at tilføre troværdighed til erklæringsgenstanden. Deri ligger implicit, at 

genstanden er opstillet af andre. Det er formaliseret i ÅRL § 8, stk. 1, hvorefter virksomhedens ledelse skal 

aflægge årsrapporten for virksomheden. Loven definerer desuden, at ledelsen skal erklære sig om, hvorvidt 

regnskabet er i overensstemmelse med loven samt giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og 

passiver, finansielle stilling og resultatet24.  

Det er med andre ord ganske klart defineret, at ledelsen har ansvaret for at aflægge et retvisende regnskab. 

Derfor er det ganske interessant, at opmærksomheden i en del sager hurtigt rettes mod revisor. Årsagen skal 

delvis findes i ”deep pocket”-begrebet, som omtales nedenfor i afsnit 3.3.5. 

                                                      
23 Porter m.fl. (2012) Part 1 side 108  
24 ÅRL § 9, stk. 1 

”Forventningskløften opstår på grund af uoverensstemmelser mellem det, offentligheden forventer, 
revisor udfører, og det, revisor skal udføre for at leve op til god tidssvarende skik.” 

Citat: Bøg, Kjeld Chr. og Kiertzner, Lars: Professionsetik for revisorer, side 14 
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3.3.4 Revisors pligter 

Revisors rolle cementeres i revisorloven25 som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. Dermed er revisors 

ansvar at undersøge det regnskab, som ledelsen har aflagt, med henblik på at udtrykke en konklusion (til 

offentligheden) i revisionspåtegningen til regnskabet26. 

Revisor skal som udgangspunkt ikke gentage eventuelle kritiske forhold i erklæringen, hvis de er beskrevet 

korrekt i regnskabet. Dermed er det en alvorlig vildfarelse, når nogle regnskabsbrugere alene orienterer sig i 

regnskabet ved at kontrollere, at revisor ikke har haft bemærkninger, og dermed konkluderer, at det er en 

”sund virksomhed”. For nærmere gennemgang henvises til afsnit 3.1.3. 

3.3.5 Hvorfor opstår der en forventningskløft 

I arbejdet med problematikken om forventningskløften er det relevant at opnå forståelse af, hvorfor denne 

overhovedet eksisterer. Dette afsnit tjener til at diskutere forskellige kilder til, at problemet er opstået, og 

ikke mindst til at problemet stadig eksisterer. 

Først og fremmest er regnskabsaflæggelse samt revision af regnskaber specialer, som i allerhøjeste grad er 

reguleret i detaljen. Uddannelsen til statsautoriseret revisor regnes blandt de længste og mest krævende 

uddannelser i Danmark, og det virker derfor utopisk at tro, at revisorer og omverdenens forventninger 

nogensinde kan afstemmes fuldstændig.  

Revision har udviklet sig fra at være en fuldstændig substanskontrol af alle transaktioner, til at være 

systemorienteret og i stedet fokusere på processer, systemer mv. Den historiske udvikling i retning af større 

og større enheder samt øget internationalisering og kompleksitet har ganske enkelt nødvendiggjort dette. 

Men revisionsbranchen har ikke formået at kommunikere dette tilstrækkeligt, og derfor oplever man i dag, at 

omverdenen kan have den fejlagtige opfattelse, at transaktionerne gennemgås og verificeres 1:1 (the illusion 

of exactitude). 

Netop kommunikation er et nøgleord, og da revisors erklæring på regnskabet er revisors eneste 

kommunikation til omverdenen, må man fokusere yderligere herpå. Selve opbygningen og indholdet af en 

revisionserklæring behandles efterfølgende i afsnit 4.1, hvorfor det ikke gennemgås yderligere her.  

Paletten af revisors ydelser er desuden vokset, og det risikerer at rykke ved opfattelsen af, hvad revisor reelt 

leverer. Revisor er begunstiget med en beskyttet titel (hhv. godkendt/statsautoriseret/registreret revisor). Rent 

sprogligt er det naturligt at koble en titel sammen med en leveret ydelse: 

                                                      
25 RL § 16, stk. 1 
26 Erklæringsvejledningen § 9, stk. 1, nr. 2 
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Ovenstående viser imidlertid, at der ikke altid er den forventelige sammenhæng mellem afsenders titel og det 

arbejde, der udføres. Derfor er det ekstra kritisk, hvis erklæringerne ikke er entydige og let forståelige. 

Revisionsbranchen selv kritiserer endda revisionspåtegningerne for at være svært forståelige, hvilket giver 

anledning til at have fokus på området kommunikation27. 

Deep pocket 

Endeligt er man nødt til at vurdere, hvorvidt alle interessenter har samme interesse i at minimere 

forventningskløften som branchen selv. Diskussionen om forventningskløften er sædvanligvis kraftigst 

ovenpå sager, hvor der er lidt økonomiske tab, og hvor de forskellige parter derfor positionerer sig frem mod 

en forestående sag. Revisorerne er nemlig – modsat ledelsen – pålagt krav om en ansvarsforsikring, der 

dækker deres arbejde28, og med denne forsikring er der økonomisk rygdækning, såfremt fx en kurator får 

rettens ord for revisors medvirken (ansvar) til fx et selskabs konkurs.  

Begrebet kaldes ”deep pocket”, og det udtrykker incitamentet i skismaet mellem omverdenens og revisors 

egen forventning. Altså hvor der er lidt et tab, og selskabet ikke kan opfylde sine forpligtelser overfor 

kreditorerne, så kan revisors forsikring være en fristende guldkrukke. 

 

Det skal bemærkes, at der er flere forudsætninger for, at revisors dårlige arbejde medfører erstatning til det 

konkursramte selskab. Ved vurderingen af dårlig arbejde skal der være kausalitet, adækvans og egen skyld. 

                                                      
27 R&R, nr. 1 – 2012, side 45 
28 Bekendtgørelse 661 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring (§ 8) 

En reparatør: Reparerer 
En lobbyist: Lobbyer 
En programmør: Programmerer 
En revisor: Yder assistance 
 Laver review 
 Yder rådgivning 
 Reviderer på baggrund af de internationale revisionsstandarder 
 Reviderer på baggrund af Erhvervsstyrelsens særlige erklæringsstandard 

"If a company goes belly-up, it is open season on the auditors, regardless of whether they have been 
negligent or whether it was simply a question of insane board decisions which brought the company to 
its doom.” 

Citat: Lederskribent i Financial Times Robert Bruce, jf. Lederen i Revision & Regnskabsvæsen nr. 11 - 2009 
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Dermed kommer man ikke uden om, at nogle interessenter kan have en interesse i at presse overliggeren for 

revisors ansvar opad, samt italesætte et påstået ansvar som måske ligger udover, hvad der ellers er defineret i 

reguleringen af revisors arbejde. 

 

3.4 Delkonklusion 

I kapitel 3 har vi gennemgået den mest relevante revisionsteori i forhold til rapportens problemfelt. Der har 

været fokus på revisors beskyttede titel som følge af revisors rolle i forbindelse med tilliden til de finansielle 

markeder generelt. Virksomhedernes regnskaber anvendes af forskellige interessegrupper til forskellige 

formål, men oftest som beslutningsgrundlag i forbindelse med ressourceallokering, overskudsdeling mv., 

hvorfor revisor indtager rollen som omverdenens tillidsrepræsentant for at tilføre ledelsens aflagte regnskab 

større troværdighed. 

Derudover har kapitlet fokuseret på forventningskløften, som revisionsbranchen omtaler som en af dens mest 

væsentlige udfordringer i forhold til omverdenen. Revision som ydelse har gennemgået en fundamental 

udvikling i takt med, at virksomheder er blevet større, mere komplicerede og internationaliserede over de 

seneste årtier.  

Branchen erkender nu, at man ikke har formået at kommunikere omfanget af bl.a. revisionshandlinger i 

tilstrækkelig grad. Desuden erkender man, at man ikke i fornødent omfang formår at formulere den skriftlige 

kommunikation tilstrækkelig skarpt til at modtagerne til fulde forstår budskabet. I takt med at revisor tilbyder 

flere og flere ydelser end blot den klassiske revision, vil behovet for en entydig kommunikation af arbejdets 

omfang, sikkerhed mv. kun blive større. 
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4 Regulering af revisors 

ydelser  

4.1 Regulering af erklæringer  

4.1.1 Erklæringsstandard vedrørende revision 

Hvor revisor udfører arbejde, som kommer andre end hvervgiveren til kendskab, skal revisor afgive 

erklæringer29. Erklæringerne skal afgives i et let og forståeligt sprog, således at modtagere af erklæringen 

kan forstå, hvilket budskab revisor har. Dette er ligeledes vigtigt, når revisor selv formulerer sig i forbehold 

og supplerende oplysninger. Erklæringsbekendtgørelsen henvender sig til personer indenfor den offentlige 

og private sektor, som træffer beslutninger på baggrund af revisors erklæring samt udtalelse.  

Revisionspåtegning på et regnskab er revisors erklæring om den udførte revision30. I erkl.bkg. § 5 er angivet, 

hvad en revisionspåtegning som minimum skal indeholde, og i hvilken rækkefølge. Som det første skal det 

indikeres, hvilket regnskab der er revideret, og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme det er udarbejdet 

efter. Det vil ofte være årsregnskabslovens bestemmelser som er anvendt.  

Revisors ansvar 

Revisors ansvar for revisionen skal oplyses samt omtales i afsnittet udført arbejde. Revisors ansvar er at 

udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af den udførte revision. Revisor skal opfylde etiske 

krav31, og planlægge samt udføre revisionen således, at konklusionen på regnskabet kan afgives med høj 

grad af sikkerhed. Det betyder, at risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet vurderes at være 

minimal, når revisionen er foretaget.  

                                                      
29 Erkl.bkg. § 1, stk. 1 
30 Erkl.bkg. § 3 
31 RL § 16 stk. 4 
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Revisor skal udføre revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i 

regnskabet. Revisor skal i forbindelse med revisionen sikre, at regnskabet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation, og han skal udføre handlinger som afdækker risici i de risikofyldte områder. Alt dette for at 

opnå sikkerhed om rigtigheden i regnskabet.    

Ved udførelse af revisionen skal revisor overveje, hvilke interne kontroller virksomheden har, og hvordan 

disse kan anvendes i revisionen til udformning af revisionshandlinger. Revisor kan ved gode 

forretningsgange og effektive interne kontroller i virksomheden opnå en del af revisionsbeviset herigennem. 

Dog kan revisor ikke opnå sikkerhed om et område alene ud fra revision af interne kontroller. Der bliver ikke 

afgivet en konklusion specifikt om de interne kontroller men kun om regnskabet som helhed.  

Regnskabet skal aflægges efter ledelsens valgte regnskabspraksis. Revisor skal foretage en vurdering af, om 

regnskabspraksis er passende og overholdt. Da revisor som oftest også er virksomhedens nærmeste rådgiver, 

kommer revisor også med forslag til forbedringer og ændringer i virksomhedens procedurer. 

Regnskabsmæssige skøn 

Hvis regnskabet indeholder skøn foretaget af ledelsen, skal revisor foretage en vurdering af, om disse er 

rimelige. Der foretages mange skøn i regnskabet, da ikke alle virksomheders aktiver kan opgøres i forhold til 

eksternt materiale. Fx kan et varelager indeholde varer, der ikke er stor omsætningshastighed på. Her skal 

ledelsen foretage et skøn over nedskrivninger på disse varer. Da ledelsen aflægger regnskabet, er det revisors 

opgave at vurdere, om han er enig i ledelsens betragtninger om værdiansættelsen af fx varelageret, eller 

andre områder hvor skøn bliver foretaget. Alt dette for at sikre, at regnskabet præsenteres korrekt overfor 

regnskabsbrugeren, og giver et retvisende billede. 

Revisor kan ikke forlange at skønnet skal ændres, men kan oplyse, at han ikke er enig i ledelsens 

betragtninger. Såfremt ledelsen ikke ønsker at ændre sit skøn, skal revisor udarbejde en modificeret 

konklusion. Udformningen heraf afhænger af revisors vurdering af væsentligheden i forhold til regnskabet.  

Såfremt revisor vurderer, at der skal afgives forbehold i erklæringen, kan der være to årsager hertil. Det kan 

være, at revisor på baggrund af revisionsbeviset har vurderet, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller 

mangler, eller at revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne 

konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl.  

Hvis revisionsbeviset er egnet og tilstrækkelig til at kunne afgive en blank revisionspåtegning, skal det 

angives, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. 

 

 



  

34 

 

Indledning Revisionsteori
Regulering af 
revisors ydelser ISRE 2400

Udvidet 
gennemgang

Konklusion

Konklusion 

Konklusionen er det afsluttende afsnit i en revisionspåtegning, som er udarbejdet i henhold til formalia 

angivet i erkl.bkg. § 5, nr. 4. Det essentielle i konklusionen er, at revisor udtaler sig om, hvorvidt regnskabet 

giver et retvisende billede pr. statusdagen.  

Udtrykket ”et retvisende billede” er meget dominerende og betragtes som årsregnskabslovens 

generalklausul, og kan forårsage en fravigelse på øvrige områder omtalt i ÅRL § 11, stk. 3. Såfremt der sker 

fravigelse af øvrig lov på baggrund af ”et retvisende billede”, skal den beløbsmæssige effekt oplyses i 

regnskabet. I udtrykket ligger ligeledes, at revisors dømmekraft på baggrund af erfaring og opnået kendskab 

til virksomheden skal tilpasses den udførte revision, så det samlede resultat af revisionen kan udtrykkes 

positivt med, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling 

samt resultat.  

Supplerende oplysninger i erklæringen påvirker ikke konklusionen, men giver revisor mulighed for at 

komme med uddybende oplysninger om forhold i regnskabet eller om andre forhold, som er relevant for 

regnskabsbrugeren.  

Der er sprogmæssige udfordringer for revisor i at forklare regnskabsbrugeren, at ordet ”supplerende 

oplysning” ikke er yderligere oplysninger til regnskabet, men uddybende oplysninger til forhold som allerede 

er omtalt i regnskabet. Der må aldrig være nye oplysninger i en supplerende oplysning, da formålet med en 

supplerende oplysning er at rette regnskabsbrugerens fokus mod et specielt forhold, som er omtalt eller 

behandlet i regnskabet.   

Ledelsesberetningen indgår ikke længere som en lovpligtig del af revisionen. Revisor skal komme med en 

udtalelse, som indeholder en vurdering af, om der er forhold heri, der kan give anledning til bemærkninger. 

Ledelsesberetningen skal ligeledes indeholde en retvisende redegørelse af de forhold, som den omtaler32. Se 

endvidere afsnit 3.1.3. 

Som det sidste i alle erklæringer, skal der være en dato for afgivelsen af erklæringen. Revisionsselskabets 

navn skal fremgå, og den pågældende registrerede eller statsautoriserede revisor skal underskrive.  

4.1.2 Erklæringsstandard vedrørende review 

I dette afsnit vil reviewerklæringen baseret på ISRE 2400 DK blive gennemgået. Denne erklæring er 

gældende frem til den ajourførte ISRE 2400 træder i kraft d. 31. december 2013. Standard og erklæring 

vedrørende ISRE 2400 vil blive omtalt i kapitel 5.  

                                                      
32 ÅRL § 11, stk. 1 
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Da den nye ISRE 2400 standard har ikrafttrædelse senere dette år, vil omtalen af den gældende ISRE 2400 

DK blive kort, men den er medtaget for at kunne sammenholde forskelle og ligheder til de øvrige 

erklæringstyper. 

Selskaber kan som alternativ til revision, vælge at få udført et review, hvis de ikke helt vil miste den værdi 

og troværdighed, som revisors erklæring tilfører årsregnskabet. Det forudsætter dog, at selskabet kan 

fravælge revision. Et andet udtryk for et review er, at revisor foretager en gennemgang af regnskabet.  

Når revisor skal udtale sig i forbindelse med et review af et regnskab, skal erklæringen indeholde mange af 

de samme områder som ved en revision. Da der er forskel i sikkerheden, skal erklæringen formuleres 

anderledes, for at opfylde og tage hensyn til den begrænset sikkerhed som opnås ved et review. I erkl.bkg. §§ 

12-15 er angivet krav og oplysninger til revisor om, hvad ISRE 2400 DK reviewerklæringen skal indeholde, 

og hvordan den skal udformes. 

I det første afsnit i erklæring om review skal omtales, at der er indgået aftale om opgaven, og at 

virksomhedens ejer har ansvaret for regnskabet. Det sidste er ens i alle erklæringer. Ledelsen aflægger 

regnskabet, mens revisor kontrollerer og sikrer sig rigtigheden heraf, samt sikrer sig, at det giver et 

retvisende billede. 

Da revisor også har et ansvar i forbindelse med reviewet, omtales dette også, således at rammerne for ansvar 

er oplistet og adskilt. Revisor skal ved afslutningen af reviewet afgive en konklusion herpå, således at 

regnskabsbrugeren ved, hvorvidt det aflagte regnskab opfylder kriterierne i erklæringsbekendtgørelsen. I en 

erklæring vedrørende review er der ikke krav om, at det oplyses, hvilken begrebsramme regnskabet er aflagt 

efter.   

Det udførte review udføres primært i henhold til de internationale standarder. Derudover kan der være 

yderligere krav, som er angivet i de danske standarder, der skal tages hensyn til.  

Tydelig sondring fra revision 

For at specificere og klarlægge overfor regnskabsbrugeren at der ikke udføres revision, står der direkte i 

reviewerklæringen, at der ikke udføres revision, men i stedet udføres handlinger, som er tilrettelagt og udført 

med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

Årsagen til at der skrives ”ikke udføres revision” er, at regnskabsbrugeren skal gøres opmærksom på den 

forskel der er, samt igen at oplyse om den begrænsede sikkerhed ved et review. 

Dette underbygges af udførelsen af reviewet, som revisor primært udfører ved forespørgsler til 

virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal. Dette betragtes som udgangspunkt for 

handlinger ved et review. Hvis der ikke opnås sikkerhed og overbevisning om, at regnskabsposten er uden 
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væsentlig fejlinformation, skal revisor foretage yderligere handlinger, således at revisor er sikker på 

rigtigheden af regnskabet. 

For også til slut at pointere, at der ikke er udført revision, gentages det, at der ikke udtrykkes en 

revisionskonklusion på årsregnskabet. 

Selvom en reviewerklæring giver begrænset sikkerhed, kan der stadig opstå behov for at give en modificeret 

konklusion. Hvis der skal indsættes et forbehold i erklæringen, skal denne indsættes før konklusionen og 

være tydeligt begrundet. Hvis erklæringen er uden forbehold, er det ikke et krav i reviewerklæringen, at 

revisor positivt skal oplyse, at erklæringen er uden forbehold.  

Ligesom i en revisionspåtegning er der slutteligt i reviewerklæringen en konklusion på revisors arbejde. 

Konklusionen er negativt formuleret, hvilket er modsat konklusionen i en revisionspåtegning. Konklusionen 

på reviewerklæringen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende. Såfremt revisor ikke 

har haft mulighed for at modtage nok oplysninger om regnskabstallene, og dermed ikke mener at være i 

stand til at udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit.  

Hvis revisor i forbindelse med sin gennemgang har oplysninger til regnskabsbrugeren, de skal gøres 

opmærksom på, kan det oplyses i supplerende oplysninger efter konklusionen. Såfremt revisor vil 

underbygge den supplerende oplysning med regnskabstal, skal der ske henvisning til den præcise placering i 

regnskabet, hvor tallet er oplyst. Der er også visse lovmæssige oplysninger, som revisor skal oplyse som en 

supplerende oplysning, hvis det kommer til hans kendskab. 

Erklæringen skal underskrives af den registrerede eller statsautoriserede revisor, som har udført reviewet, 

med angivelse af dato for underskrift samt revisionsvirksomhedens navn. Revisor kan tidligst underskrive 

den dag, hvor opgaven afsluttes, og tidligst samme dag som ledelsen, i stil med erklæringen på en revision.  

4.1.3 Erklæringsstandard vedrørende assistance  

Erklæringsstandard ISRS 4410 og 4410 DK omhandler revisors ansvar, når der udføres opgaver med at 

opstille et regnskab, andre regnskabsmæssige opstillinger eller aftalte arbejdshandlinger. Denne erklæring 

kan også anvendes på regnskaber, hvor der er fravalgt revision, men hvor revisor har assisteret med at 

opstille regnskabet for virksomheden, enten pga. manglende kompetencer i virksomheden, eller for at opnå 

det kvalitetsstempel som et regnskab tryk på revisors logopapir udtrykker. Revisor skal altid i forbindelse 

med opgaver vise fornødent omhu og bruge sin professionelle vurdering, såfremt han oplever 

uregelmæssigheder. Det kan være fejl som opdages ved opstilling af et regnskab, et mangelfuldt afsnit om 

regnskabspraksis eller andre væsentlige fejl, hvor revisor skal bede ledelsen om at tilrette til gældende 

lovgivning. Revisor skal dog ikke foretage efterprøvning.  
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Såfremt eventuelle fundne fejl ikke ønskes rettet af ledelsen, skal revisor frasige sig at udføre opgaven for 

kunden, da der ellers kan opstå tvivl om revisors involvering i dette. 

Når der afgives en assistanceerklæring er der ikke udført revision eller review, men udelukkende assistance, 

hvorfor revisor ikke kan give sikkerhed på erklæringen. 

Erklæring om assistance bliver erstattet af ISRS 4410 fra 1. juli 2013, som er mere omfattende end den 

tidligere danske udgave.  

4.1.4 Erklæringsvejledningen 

Ud over erklæringsbekendtgørelsen findes der også erklæringsvejledningen. Denne vejledning er bygget op 

omkring revisorloven og årsregnskabslovens betydning i forhold til bekendtgørelsen. Vejledningen henviser 

primært til bekendtgørelsen og kommer med uddybende vejledning i forhold til de enkelte paragraffer. 

Erklæringsbekendtgørelsen har til formål at give retningslinjer for revisorernes afgivelse af erklæringer og 

rapporter som offentlighedens tillidsrepræsentant33.   

Vejledningen er ikke lovtekst men en sekundær retskilde, som giver vejledning til, hvordan revisor skal 

forholde sig fx i forbindelse med afgivelse af et forbehold.  Erklæringsvejledningen er endnu ikke opdateret 

efter den ændrede erklæringsbekendtgørelse. 

 

4.2 Revisors kommunikation 

4.2.1 Ekstern kommunikation 

Revisors budskaber skal formidles både til selskabets ledelse og bestyrelse samt til offentligheden. Der er 

stor forskel på det informationsniveau, der anvendes internt og eksternt. Visse informationer skal ikke 

offentliggøres, mens andre informationer enten er et lovkrav at offentliggøre eller med fordel kan oplyses 

overfor omverdenen.  

Revisors eneste kommunikationsmiddel til offentligheden er de erklæringer, som revisor udarbejder og 

underskriver. Erklæringerne er ændret igennem årene for at opnå højere informationsværdi fra revisor til 

regnskabsbrugeren og for at gøre kommunikationen mere tydelig og forståelig. Tilbage i tiden var revisors 

erklæring kort og ikke så deltaljeret som i dag. Igennem 1990’erne og fremefter er der sket store ændringer i 

revisors erklæring på regnskaber. Fra 2007 kom der et separat afsnit ind i erklæringen med ledelsens ansvar. 

                                                      
33 Erhvervsstyrelsen, vejledninger 
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Det havde tidligere blot været én sætning. Samtidig kom der mere fokus på revisors ansvar og den udførte 

revision. Dog er der til stadighed diskussion om værdien af erklæringen, hvorvidt den er omfattende nok, 

forståelig og repræsenterer det arbejde og den troværdighed, som revisor tilfører. Det er forventeligt, at 

erklæringens opbygning og indhold vil ændre sig løbende i takt med ændrede behov fra regnskabsbrugeren, 

offentligheden samt fra revisor. 

Da revisor som tidligere nævnt er offentlighedens tillidsrepræsentant, er der som udgangspunkt en høj 

forventning til, at når revisor har underskrevet en erklæring og inkluderet denne i dokumentet, fx en 

årsrapport, så vil regnskabsbrugeren anse årsrapporten for korrekt og i orden.  

Dermed opstår problemstillingen omkring forventningskløften. Regnskabsbrugeren har en forventning om, at 

revisor har revideret alt i regnskabet og dermed har godkendt dette. Som oftest er det ikke i 

overensstemmelse med, hvad revisor faktisk udfører og giver sikkerhed for.  

Da regnskabsbrugeren kun ser den endelige konklusion på revisors udførte arbejde og ikke kan se, hvilke 

tanker og handlinger der ligger bag, kan det være svært kun at forholde sig til revisors erklæring. Dog er FSR 

og revisorerne i dialog med regnskabsbrugerne for at give et indblik i arbejdet bag en erklæring, og for at 

minimere den forventnings- og forståelseskløft der er34.  

Revisionsbranchen har tidligere været kendt for at være en lukket kultur, som har haft fokus på det enkelte 

kundeforhold, fremfor at kommunikere til offentligheden. FSR har fokus på at informere omkring revisors 

rolle og arbejde, således at forventningskløften kan minimeres. 

Forventningskløften mellem det udførte arbejde og den generelle tillid til revisor er gennemgået i afsnit 3.3.  

4.2.2 Intern kommunikation  

Inden igangsættelse af en revision skal revisor og ledelsen have afklaret ansvarsfordelingen. I et aftalebrev35 

fastlægges rammerne for opgaven inden opgavens igangsættelse. Revisor kommunikerer internt med 

ledelsen via revisionsprotokollen. Der er ingen ISA, der dækker revisionsprotokollen, da protokollen er et 

dansk tiltag36.  

Ved nye kundeforhold, når der kommer nye bestyrelsesmedlemmer, eller ved væsentlige ændringer i de 

generelle forhold, udarbejder revisor et nyt tiltrædelsesprotokollat til virksomheden med en udførlig 

beskrivelse af formål og omfang, ledelsens og revisors opgaver og ansvar samt udførelse og rapportering.  

                                                      
34 FSR: Vejen ud af forventningskløften: Kommunikation og handling, 7. september 2012 
35 ISA 210 
36 RL § 20 
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En revisionsprotokol er relevant, når der udføres revision, men det er ikke et krav, at den udarbejdes ved 

udvidet gennemgang, review eller assistance opgaver.   

Revisor udarbejder en protokol til brug for den øverste del af ledelsen i virksomheden, og den er dermed ikke 

tiltænkt den daglige ledelse. Protokollen skal ses som et kommunikationsmiddel mellem revisor og ledelse. 

Revisor bruger revisionsprotokollen til at oplyse mere uddybende om ledelsens ansvar samt revisors ansvar i 

forbindelse med regnskabsaflæggelse, end det står nævnt i revisionspåtegningen. Alle væsentlige forhold, 

som er identificeret i forbindelse med den udførte revision, er beskrevet i protokollen. Protokollen beskriver 

hvilke revisionshandlinger og konklusioner, der er opnået ved revision af de væsentligste og risikofyldte 

områder i virksomheden. 

For at afhjælpe problematikken med den manglende forståelse af revisors erklæring hos regnskabsbrugeren, 

kan det overvejes, om der kunne være mulighed for at offentliggøre revisionsprotokollen. Som følge af en 

uddybende forklaring om ansvarsfordeling samt udvikling i virksomheden kunne det underbygge 

regnskabsbrugerens forståelse af forholdene i virksomheden samt revisors rolle ved afgivelse af erklæringen. 

Der kan dog også være virksomhedsspecifikke eller fortrolige forhold, som udefra kommende ikke vil have 

en forståelse for, henholdsvis skal have indsigt i. 

I protokollen beskriver revisor de risici, som er identificeret ved revisionen. Såfremt protokollen skulle 

offentliggøres, ville det medføre en ændring af indholdet, og dermed vil værdien af protokollen blive 

udvandet, da den ikke længere vil kunne udarbejdes efter revisors ønsker og som en direkte kommunikation 

fra revisor til ledelse og bestyrelse. De øverste ledelsesorganer i virksomheden vil dermed skulle godkende 

og komme med forslag til indholdet, hvorved der er risiko for, at det ikke er revisors kommentarer, der 

kommer til udtryk, men i stedet ledelsens, hvilket ikke er hensigten. Der kunne også være risiko for, at 

revisors uafhængighed vil kunne diskuteres.  

Management letter 

En anden mulighed for at kommunikere med ledelsen er et management letter. Her orienterer revisor om de 

fundne forhold under revisionen direkte til selskabets daglige ledelse. Heri kan indgå forslag til optimering af 

forretningsgange, interne kontroller, uhensigtsmæssige dispositioner og andre mere specifikke reaktioner, 

som selskabet bør overveje. Denne kommunikationsform er mere uformel end protokollen, men mere formel 

end mundtlig kommunikation. Det er dog som regel i større virksomheder, at denne kommunikationsform er 

udbredt, hvorfor det ikke vil omtales yderligere i denne opgave. Mindre og mellemstore virksomheder har 

oftere en tæt kontakt med revisor og efterlever de ændringsforslag, som revisor løbende stiller for at forbedre 

processerne og optimere virksomheden.  

Generelt er god kommunikation mellem selskab og revisor en forudsætning for at opnå det bedste resultat af 

rapporteringen og regnskabsaflæggelsen.  
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4.3 Lempet revisionspligt 

4.3.1 Indledning 

Når det overhovedet er aktuelt at diskutere lempelse af revisionskravet til selskabers årsregnskaber, så 

skyldes det naturligvis, at revisionen medfører omkostninger for virksomhederne. Skiftende regeringer giver 

generelt udtryk for at være optaget af at lempe administrative byrder for virksomhederne, for derigennem at 

sikre deres konkurrencekraft37 38. Lovforslagene for både 2006 og 2010-lempelserne angiver netop 

administrative lettelser som begrundelse for at ændre kravet om revision.  

Reguleringen af revisionspligt kan ses som et tveægget sværd, hvor samfundet på den ene side har en 

interesse i maksimal transparens omkring selskabernes økonomiske situation, hvilket taler for ikke at 

begrænse revision på nogen måde. Omvendt er samfundet interesseret i at sikre gunstige vilkår for de små 

virksomheder, som udgør en stor andel af de danske arbejdspladser. Med de internationale tendenser om 

kontinuerligt mere omfattende og detaljerede revisionsstandarder, er det oplagt at se på proportionaliteten 

(cost-benefit) i revisionskravet, og dermed lempe kravet for de mindste af virksomhederne, som må 

formodes at have færre interessenter end de større. 

De danske revisorforeninger har historisk været modstandere af overhovedet at slække på revisionskravet. 

Det er bl.a. sket med henvisning til, at selskabsformen i modsætning til personlig virksomhed har begrænset 

ansvar, og at omverdenen dermed har et skærpet behov for en uvildig verifikation af regnskabet39. 

Revisorerne er i det hele taget grundlæggende uenige i dén betragtning, at revision overhovedet er en 

byrde40. Man anfører, at revision er en nødvendighed for transparens i erhvervslivets rammevilkår, samt at 

den medfører en effektiv udnyttelse af samfundets ressourcer. I den forbindelse kritiseres den såkaldte 

AMVAB-model41 for at være ensidigt fokuseret på forpligtelserne overfor myndigheder uden at forholde sig 

til nytteværdien heraf.  

Tilsvarende har Skatte- og afgiftsudvalget under Danske Told- og Skatteforbund udtrykt bekymring over en 

lempelse af grænsen for, hvornår små virksomheder kan fravælge revision af årsregnskabet. Udvalget er af 

                                                      
37S-SF-R-regering (2012): http://www.evm.dk/arbejdsomraader/erhverv-og-regulering/selskaber-regnskaber-og- 
erhvervsfonde/regnskab-og-revision 
38 V-K-regering (2005): Regeringsgrundlag ”Nye mål”, februar 2005, side 13 n. 
39 FRR’s tale ved foretræde for Erhvervsudvalget i forbindelse med L 190 (2010) om lempelse af revisionspligt 
40 FSRs svar til Erhvervsudvalgt i forbindelse med L 190 (2010) om lempelse af revisionspligt 
41 Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder se evt. afsnit 6.9 for uddybning  
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den opfattelse, at en lempelse af størrelsesgrænsen for revisionspligt giver virksomhederne mulighed for 

større skatteunddragelser, end det er tilfældet i dag42. 

Forsigtig dansk opstart i 2006 

Siden EU’s 4. regnskabsdirektiv43 blev indført i 1978, har medlemslandene haft mulighed for at fritage 

mindre selskaber for revisionspligt. En række EU-lande har gjort dette i årevis, men Danmark har helt frem 

til 2006 valgt ikke at afvige fra hovedreglen om revisionspligt44. Dette står i skarp kontrast til størstedelen af 

de øvrige EU-lande, idet Erhvervsstyrelsen i 2005 vurderede, at op mod 90 % af samtlige små selskaber i EU 

var fritaget for lovpligtig revision45. 

Direktivet muliggør fritagelse af selskaber svarende til den danske regnskabsklasse B46, altså virksomheder 

som i 2 på hinanden følgende år ikke overskrider 2 af følgende grænser: 36 mio. kr. i balancesum, 72 mio. 

kr. i omsætning samt 50 medarbejdere. Man gik dog langt mere forsigtigt frem i 200647, og i stedet sattes 

satserne som hhv. 1,5 og 3 mio. kr. samt 12 medarbejdere48. Hvis 2 af disse 3 parametre overskrides i 2 på 

hinanden følgende år, er selskabet ikke fritaget for revisionspligt. 

Hensigten var at analysere virkningerne af den begrænsede lempelse for efterfølgende at kunne vurdere en 

yderligere lempelse. Denne lempelse kom i 2011, men selv efter denne er der fortsat langt op til de øvre 

grænser angivet i 4. direktiv. 

Beløb i mio. kr. Balancesum Omsætning Ansatte Antal virksomheder med 

mulighed for fritagelse49 

2006-lempelsen 1,5 3 12 Ca. 45.000 

2011-lempelsen 4 8 12 Ca. 62.500 

4. direktivs grænser 36 72 50 Ca. 130.00050 

Tabel 4-1 Grænseværdier for fravalg af revision  

Kilde: Egen tilvirkning 

For begge lempelser gælder i øvrigt, at virksomheder i tre tilfælde ikke kan fritages. Hvis der er tale om en 

erhvervsdrivende fond (ÅRL § 135, stk. 2), såfremt virksomheder eller dens eneejer har acceptereret 

                                                      
42 EY, ”Lempelse af revisionspligt for små og mellemstore virksomheder”, 24. juni 2010 
43 78/660/EØF af 25. juli 1978, artikel 51 
44 ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt. 
45 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ”Rapport om revisionspligten for B-virksomheder (små selskaber)”, side 6 
46 ÅRL § 7, stk. 2, nr. 1 
47 Lov nr. 245 af 27 marts 2006 
48 ÅRL § 135, stk. 1, 2. pkt.  
49 Udkast til ændring af lov om årsregnskabsloven og selskabsloven, side 8 (2010) 
50 Erhvervs-og Selskabsstyrelsens ”Rapport om revisionspligt for B-virksomheder” (2005) side 4 
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bødeforlæg eller dømmes i en straffesag for overtrædelse af selskabs-, regnskabs-, skatte- eller 

momslovgivningen (3 års krav jf. ÅRL § 135, stk. 6), samt endelig såfremt Erhvervsstyrelsen i forbindelse 

med dens undersøgelse af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller 

regnskabslovgivningen (2 års option) (ÅRL § 135, stk. 7). 

Det er værd at bemærke, at selskaberne fortsat har pligt til at udarbejde og indsende årsregnskaber, og at det 

dermed alene er revisionen, der er lempet for.  

Revisor kan stadig assistere med at udføre regnskabsopstillingen, og efter de nye krav om elektronisk 

indberetning kan der være flere mindre virksomheder, som anmoder revisor om hjælp hertil. 

Fravalg af revision 

Der kan være både fordele og ulemper for et selskab at fravælge revision. Det er værd at overveje, om der er 

andre interessenter udover selskabets ledelse, der skal høres i beslutningen om fravalg af revision, 

eksempelvis bankforbindelser eller leverandører. Derudover skal det overvejes, hvorvidt der er manglende 

kompetence i selskabets bogholderi eller generelt komplekse beregninger i selskabet, hvor en ekstra 

vurdering heraf vil være værdifuld. 

Endvidere skal selskabets fremtid gennemtænkes. Såfremt det står overfor en fusion, et generationsskifte 

eller andre større tiltag, bør fravalg af revision genovervejes inden beslutning træffes, da interessenter kan 

forventes at ville have et revideret regnskab som beslutningsgrundlag. 

Fra 1. januar 2013 er det blevet muligt for holdingselskaber at fravælge revision, såfremt kravene til fravalg 

stadig er opfyldt, når datterselskaber og associerede selskabers tal sammenlægges. De regnskabsmæssige tal 

der skal sammenlægges er uden elimineringer, hvorfor det vil være begrænset, hvor mange holdingselskaber 

der kan opfylde disse kriterier. 

I forbindelse med fravalg af revision er det vigtigt, at alle formalia og tidsfrister overholdes, da 

revisionspligten ellers vil fortsætte som tidligere. Beslutningen om fravalg af revision skal vedtages på den 

ordinære generalforsamling, og beslutningen kan alene træffes fremadrettet. Selskabets vedtægter skal 

muliggøre fravalg af revision, dvs. intet krav om revision eller valg af revisor må fremgå. Ændringen skal 

anmeldes til Erhvervsstyrelsen.  

Ledelsespåtegning skal dels indeholde en erklæring om, at betingelserne for fravalg er opfyldt, og dels 

information om, at revision er fravalgt for efterfølgende år. Hidtil har man skulle gentage denne oplysning 
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for efterfølgende regnskabsår, men dette krav er frafaldet i seneste ændringer til årsregnskabsloven51. Det er 

muligt for et nystiftet selskab at fravælge revision, så længe dette fremgår af stiftelsesdokumentet.  

4.3.2 Erfaringerne med lempet revisionspligt 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget om lempelsen i 200652, at forud for eventuelle yderligere 

lempelser skal først høstes erfaringerne heraf. Af Erhvervsstyrelsens stikprøvekontrol vedr. 2008-

regnskaberne fremgår, at det er knap 32 % af de virksomheder, som fik mulighed for fritagelsen, som endte 

med at gøre brug af den53. For 2009 er tallet omkring 37 %.  

Man konkluderede, at der ikke fandtes væsentlige forskelle i kvaliteten af hhv. reviderede og ikke-reviderede 

årsrapporter. Dette skal sandsynligvis ses i sammenhæng med, at ca. en tredjedel af virksomhederne fortsat 

anvendte revisor til assistanceopgaver i forbindelse med opstilling af årsrapporten. For så vidt angår selve 

formaliaene omkring fravælgelsen af revision var der i 2008 fejl i 9,6 % af regnskaberne, mens dette tal i 

2009 steg til 12,7 %. 

Endeligt skal det nævnes, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har vurderet, at den 

lempede revisionspligt ikke har medført et forøget omfang af økonomisk kriminalitet54. 

Erfaringer fra Norge 

Da der kun er få analyser og undersøgelser, der er foretaget af selskabernes valg, efter at muligheden for 

fravalg af revision er kommet, har vi i stedet valgt at se på udviklingen i Norge. Vi er opmærksomme på, at 

forskellen mellem et norsk revisionsfirma og et dansk revisionsfirma, ligger i forskellen mellem de udførte 

opgaver. I Norge må revisorer ikke samtidig udføre regnskabsassistance, mens der er i Danmark ikke er 

samme strikse krav. Det vigtigste er at opretholde uafhængigheden, hvilket stadig er muligt, såfremt to 

medarbejdere i samme firma udfører henholdsvis regnskabsassistance og revision.  

To norske master-studerende har foretaget en undersøgelse af, hvilke virksomheder der primært fravælger 

revision55. Resultaterne heraf er udmundet i en artikel til det norske revisormagasin – Revisjon og Regnskap.  

I Norge blev revisionspligten lempet fra 1. maj 2011. På samme vis som i Danmark, skal selskabet opfylde to 

af tre kriterier, for at kunne fravælge revision. Nedenfor er vist, hvilket grænser der er i Norge, med de 

danske grænser oplyst i parentes. 

                                                      
51 L 26 
52 Lov nr. 245 af 27. marts 2006 
53 Erhvervsstyrelsen ”Evaluering af erfaringerne med lempet revisionspligt”, 14. februar 2011 
54 Erhvervsstyrelsens notat ” Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt” 30. maj 2012 side 15 
55 FSR ”Blandede erfaringer med lempelsen af revisionspligten i Norge”, 12. november 2012 
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 En omsætning på 5. mio. NOK (DK: 8. mio. DKK) 

 Balancesum på 20. mio. NOK (DK: 4. mio. DKK) 

 10 ansatte (DK: 12 ansatte) 

I artiklen er det oplyst, at ud af den samlede sum på 113.415 norske selskaber valgte 36 % indenfor de første 

8 måneder efter vedtagelsen af loven at fravælge revision. Til sammenligning har FSR i deres artikel oplyst, 

at 23 % af de danske selskaber fravalgte revision efter de første 12 måneder, og 14 % af de svenske selskaber 

fravalgte revision efter 10 måneder56. De nyeste tal viser, at i 2012 fravalgte 11.518 etablerede norske 

selskaber revision fra, mens 66,6 % af nystiftede selskaber fravalgte revision (16.893)57. 

De norske studerende ville gerne analysere på, om der var sammenhæng i de virksomheder som fravælger 

revision, deres branche, kreditværdighed, beliggenhed og størrelse.  

Jo større omsætning virksomhederne har, jo færre virksomheder fravælger revision. 42 % af virksomheder 

med en omsætning under 1 mio. NOK fravalgte revision, mens 33 % af virksomheder uden omsætning 

fravalgte revision. Balancesummen i virksomheder med revision er generelt højere end i virksomheder uden 

revision.  

Ovenstående er i overensstemmelse med, hvad der kan forventes. Mange virksomhedsejere vil tænke, at jo 

mindre aktivitet, jo mindre behov for revisor.  

Derudover er der også stor forskel på virksomhedernes beliggenhed i forhold til fravalg af revision. De 

virksomheder som var beliggende i provinsen, og som oftest bruger en lokal revisor, fravalgte oftere revision 

(40-50 %), fremfor virksomheder der er beliggende i storbyer og som revideres af en af de fem store 

revisionsvirksomheder (ca. 30 %). Derfor er de små revisionsvirksomheder også hårdest ramt af muligheden 

om fravalg af revision, da det er deres kundegruppe som primært vil benytte sig af denne mulighed. 

Branchen, som virksomheden opererer i, har ligeledes en indvirkning på fravalg af revision ifølge de norske 

forfattere. Virksomheder som er indenfor detailhandel og hvor der generelt skal ydes flere revisionsmæssige 

handlinger som fx lagerkontrol, nedskrivningstest mv., har som oftest også et større revisionshonorar, og vil 

oftere fravælge revision. Dette har en god sammenhæng med den danske model, hvor der er fokus på at 

minimere de administrative byrder. 

I Danmark har revisor oftest både opgaven med at opstille regnskab samt at udføre revision for virksomheder 

i SMV-markedet. Det skyldes, at virksomhederne ikke selv har kompetencerne eller systemerne til at opstille 

                                                      
56 FSR ”Blandede erfaringer med lempelsen af revisionspligten i Norge”, 12. november 2012 
57 Artikel: 28.000 valgte bort revisjon i 2012 
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regnskabet, og derfor betaler revisor for at udføre dette. Dermed opnår revisor en større indsigt i 

virksomhederne og bliver en mere attraktiv samarbejdspartner. 

I Norge har virksomhederne oftest en ekstern regnskabsfører, som står for at bogføre, klargøre til revision, 

opstille regnskab mv. Forfatterne af artiklen har derfor vurderet, at de virksomheder, der benytter sig af 

ekstern assistance til at opstille regnskabet, i større grad fravælger revision end de virksomheder, hvor 

revisor står for regnskabsopstilling. Den generelle holdning er dog, at revisor er mere kompetent end 

regnskabsføreren, og det medfører færre fravalg af revision, når revisor har den største indsigt i 

virksomhederne.  

Da denne fordeling ikke i samme grad kendes i Danmark, kan det være svært at sammenholde ovenstående 

data med danske forhold. Dog er det vigtigt at pointere, at så længe virksomhederne vurderer, at revisor er 

mest kompetent og den primære rådgiver i virksomheden, så er sandsynligheden for at virksomhedens 

ledelse fravælger revision mindre.  

En af de andre årsager til, at virksomhederne har fravalgt revision, har været i tilfælde, hvor det seneste 

regnskab har fået en anmærkning omkring going concern, ulovlige ledelseslån eller skyldige skatter. Det 

efterfølgende år har ca. 40 % af de virksomheder med anmærkninger fravalgt revision. Det kan være en 

uheldig udvikling, at de virksomheder som ikke opfylder de lovmæssige krav forsøger at undgå 

offentliggørelse heraf ved at fravælge revision. Dog er der intet lovmæssigt til hinder for dette.  

Modsat ovenstående er virksomheder med dårlig økonomi positive overfor revision, da de mener, det kan 

tilføre regnskabet troværdighed og belyse de reelle problemstillinger. Samtidig kan det være et krav fra 

kreditinstitutter og banker, men det fremgår ikke af artiklen.  

Det er vores vurdering, at det samme kan ske i Danmark. De økonomisk stærke virksomheder, der ikke har 

behov for at låne penge, vil ikke nødvendigvis spørge banken til råds, inden de fravælger revision, mens de 

likviditetssvage virksomheder vil være nødsaget til at have banken med som rådgiver.  

Slutteligt konkluderer forfatterne, at revisionsbranchen bliver hårdt ramt af lempelsen. Det forventes, at der 

vil komme øget pres på revisionshonoraret, at de store revisionsvirksomheder vil opkøbe de små for at få 

fingrene i større markedsandele, og derudover vil de gå ind på markedet som regnskabsførere.  

Som det allerede ses i Danmark, bliver mindre revisionsvirksomheder opkøbt af de store 

revisionsvirksomheder, da der i markedet er øget konkurrence på revisionshonorarerne, og der fremadrettet 

bliver færre kunder at revidere, som følge af mulighed for fravalg af revision, eller valg af udvidet 

gennemgang. Derfor vil området for ekstra ydelser komme i fokus, da virksomheder der har fravalgt 

revision, som oftest har brug for andre økonomiske ydelser, hvor revisor skal tilbyde sin hjælp.  
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Pengeinstitutter 

En undersøgelse fra december 201058 omhandlende 73 pengeinstitutter fordelt i hele Danmark viser, at 

pengeinstitutterne tillægger revision stor værdi i forbindelse med kreditvurdering. 87 % af de adspurgte 

tillægger således et revideret regnskab stor eller meget stor værdi i forbindelse med kreditvurderingen, som 

er yderst relevant for mange virksomheder for at kunne drive virksomheden. Derudover er det vigtigt for 

pengeinstitutterne, at virksomhederne bruger revisor som rådgiver gennem året. Når de ansvarlige 

kreditchefer vurderer og udtaler, at revisorerklæringen har stor værdi, giver det et positivt omdømme af 

revisionsbranchen og den ydelse som leveres.  

Under finanskrisen har et revideret regnskab opnået større betydning end et regnskab uden revision. 

Halvdelen af respondenterne mener, at betydningen af et revideret regnskab er blevet større, mens 36 % 

mener, at der ikke er sket ændring i betydningen af et revideret regnskab.  

Dog kan det konkluderes, at det er blevet mere almindeligt og anerkendt at have sin revisor med i banken, 

når der skal opnås forlængelse eller forøgelse af kreditter. Det skyldes, at mindre og mellemstore 

virksomheder ofte har en tæt dialog med revisor gennem hele året, og dermed kan banken sætte lid til 

revisors ord, som oftest er underbygget med en erklæring på et regnskab eller periodeopgørelse. Den 

underskrevne erklæring giver regnskabet et kvalitetsstempel samt underbygger troværdigheden og 

redeligheden i regnskabet.  

Samlet set er de fleste kreditinstitutters chefer positive overfor regnskaber, der er revideret og giver udtryk 

for, at det underbygger tilliden og troværdigheden i selskabets regnskabstal og kan være medvirkende til at 

forlænge en virksomheds kredit.  

 

4.4 Delkonklusion 

I kapitlet om revisors ydelser er gennemgået erklæringsstandarder vedrørende revision, review og assistance, 

og vi er kommet med input og analyse på den lempede revisionspligt og erfaringerne hermed. Det kan 

overordnet konkluderes, at der er stor forskel i revisors sikkerhed ved afgivelse af erklæringen, og det 

udførte arbejde afhænger af, hvor kompleks virksomheden er, samt om der skal foretages revision eller 

review.  

                                                      
58 FSR ”Pengeinstitutter tillægger revision stor værdi”, 16. december 2010 
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Fravalg af revision er også en mulighed, hvor fordele og ulemper samt krav hertil er oplyst. Det kan generelt 

siges, at virksomheder som fravælger revision, skal overveje beslutningen inden den træffes, så 

virksomheden ikke efterfølgende står i en situation, hvor et revideret regnskab havde været påkrævet.  

Afsluttende blev analyseret på erfaringerne med den lempede revisionspligt og pengeinstitutternes holdning 

hertil. Pengeinstitutterne er generelt positive overfor et revideret regnskab, da det giver øget troværdighed, 

hvilket er en vigtig faktor ved kreditvurderingen. Samtidig er der fra Norge set eksempler på, at den lempede 

revisionspligt vil slå igennem, og der kan komme en yderligere stigning i antallet af virksomheder, end de 

registrerede 37 %, som i 2009 fravalgte revision. Der er nye udfordringer på vej for revisionsbranchen, som 

vil blive presset på revisionshonoraret samt være nødsaget til at tilbyde andre ydelser til virksomhederne.  
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5 ISRE 2400 ‐ Opgaver om 

review af historiske 

regnskaber 

5.1 Indledning 

Et review er kort fortalt en gennemgang af historiske finansielle oplysninger. For et review gælder som ved 

revision, at formålet med ydelsen er at tilføre troværdighed til erklæringsemnet, samt at revisor er 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Han skal naturligvis være uafhængig i forhold til klienten efter samme 

retningslinjer som for revision.  

Som gennemgået ovenfor kan de helt små danske selskaber, som jf. ÅRL § 135, stk. 1, 2. pkt. fravælge 

revision, og valgfrit tilvælge et review. Dét er en mere lempelig måde at få en uvildig tredjemands erklæring 

på sit regnskab og dermed en erklæring med en lavere grad af sikkerhed end ved revision. Den nærmere 

sondring i forhold til den klassiske revisionsydelse gennemgås særskilt nedenfor. 

Reviewydelsen reguleres i ISRE 2400, som er en såkaldt stand alone-standard. Det betyder, at denne ene 

standard omfatter alt fra planlægning, over udførelse og til rapporteringen, og at den derfor principielt kan 

læses uden kendskab til ISA. Det fremgår af ISRE 2400, at ”gennemgang” og ”review” er ligeværdige 

begreber, dvs. synonymer for samme ydelse59. Vi anvender ordet ”review” i det følgende.  

Internationale tendenser 

Efter den finansielle krises indtræden, er lovgivere globalt optaget af at skærpe reguleringen af de finansielle 

markeder for at undgå gentagelser. Som det tørt bemærkes i Kommissionens forslag til nyt 8. 

selskabsdirektiv, må alle elementer i det finansielle system forbedres ovenpå en situation, hvor over 4.600 

                                                      
59 ISRE 2400 DK, afsnit 1a 
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mia. EUR svarende til 39 % af EU landendes samlede BNP er afsat til at støtte bankerne60. Signalet er ikke 

til at misforstå – der skal strammes op. 

På samme tid er lovgiverne optaget af de rammevilkår, som gælder for de mindre virksomheder. Når man 

strammer lovgivningen for PIE-virksomheder61, risikerer man samtidigt at ramme utrolig mange mindre 

virksomheder. Som eksempel på at undgå dette forsøger EU at dele de aktuelt foreslåede stramninger i 8. 

selskabsdirektiv op i hhv. en direktiv-del, der gælder for alle virksomheder, samt i en forordnings-del der kun 

gælder PIE-virksomhederne.  

Den første danske lempelse af revionspligten i 2006 er et andet eksempel. I beslutningsgrundlaget til 

revisionspligtens første lempelse anførte Erhvervsstyrelsen således, at de dengang kommende skærpede krav 

til revision ville medføre yderligere byrder for klasse B-virksomhederne i størrelsesordenen 300-500 mio. kr. 

årligt62.  

På internationalt plan er IAASB opmærksom på samme målsætning om at begrænse byrderne for SMV’er. 

Efter at revisionsstandarderne i sidste halvdel af 90’erne var underlagt det såkaldte clarity-projekt, var turen 

kommet til ISRE 2400, som udsprang tilbage i slut 80’erne. IAASB så den stigende tendens til at SMV-

virksomhederne blev fritaget for revisionspligt, og det deraf afledte behov for at alternativet i form af review-

standerne var tilstrækkelig stærk til at dække regnskabsinteressenternes behov.  

Den særlige danske standard om udvidet gennemgang, som er genstand for denne rapport, er de facto en 

overbygning til den internationale ISRE 2400. Dette kapitel tjener derfor til grundigt at belyse det 

fundament, som ISRE 2400 udgør som oplæg til den efterfølgende gennemgang og analyse af udvidet 

gennemgang. 

 

5.2 Væsentlige forskelle til revision 

En entydig forståelse af sondringen mellem revision og review er afgørende, for at regnskabsbruger forstår, 

hvilket arbejde revisor har udført henholdsvis ikke udført. Kommunikationen heraf er dermed vigtig, for ikke 

at gøre forventningskløften dybere. Dette afsnit tjener til at synliggøre sondringen imellem revisions- og 

reviewydelserne.  

Revisions- og reviewydelserne udgør tilsammen begrebet ”assurance services”, for hvilken IFAC har 

defineret én samlet begrebsramme. Fællesnævneren er her, at både review og revision udmunder i en 

                                                      
60 Forslag til nyt 8. selskabsdirektiv, 30. november 2011, side 2 
61 Public Interest Enterties 
62 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ”Rapport om revisionspligt for B-virksomheder”, marts 2005, side 88 
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erklæring med sikkerhed, omend graden af sikkerhed naturligvis varierer i takt med omfanget af de 

pålagte/udførte handlinger. 

Den vigtigste sondring mellem review og revision skal netop findes i graden af sikkerhed for ydelserne. Efter 

længere diskussion gennem 90’erne blev revisionsydelsen defineret som havende høj sikkerhed, idet den 

tidligere benævnelse absolut sikkerhed fandtes for vidtgående. Det antages, at erklæringer afgivet med høj 

grad af sikkerhed svarer til, at revisors konklusion med ca. 95 % sikkerhed er korrekt63. Til sammenligning 

antages det, at revisors konklusion på baggrund af et udført review med ca. 60-65 % sikkerhed er korrekt64.  

Revision baseres på 37 internationale standarder, mens review baseres på én. Dermed er det ikke helt simpelt 

at opstille forskellene, men en forsimplet optegning kan se således ud: 

 

Figur 5-1 Sikkerhed i revisors erklæring  

Kilde: Egen tilvirkning65 

Review 

Ved et review giver revisor i sin konklusion udtryk for, at revisor ikke er blevet bekendt med forhold, der 

giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. Der er således tale om en såkaldt negativ konklusion på erklæringen. Denne negative 

udtryksmåde afspejler, at revisor afgiver sin konklusion med begrænset sikkerhed.  

                                                      
63 ”Revisor, Regulering & Rapportering”, side 173 
64 ”Revisor, Regulering & Rapportering”, side 174 
65 Egen tilvirkning inspireret af %-angivelser i ”Revisor, Regulering & Rapportering”, side 173-174 
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Grundlaget for konklusionen indhenter revisor primært gennem forespørgsler og analyser af 

regnskabsinformationer. Opstår der ved disse handlinger tvivl om, hvorvidt der skal ske ændringer i 

regnskabet, vil revisor udføre yderligere procedurer for at verificere, om dette er tilfældet eller ej.  

Ved et review foretages ikke kontrol af klientens interne kontroller. Der er ikke krav om udsendelse af 

saldobekræftelser eller gennemførsel af lagerkontrol. Endelig udføres ikke beholdningseftersyn.  

Revision66 

Ved en revision afgiver revisor en positiv konklusion for, hvorvidt årsregnskabet efter hans opfattelse giver et 

retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Revisor afgiver sin konklusion med høj grad af sikkerhed, uden at denne dog kan nå 100 %. Revisor opnår 

denne sikkerhed ved at indhente dokumentation for samt ved at efterprøve, at alle væsentlige oplysninger i 

årsregnskabet er opgjort i overensstemmelse med relevant lov eller regnskabsstandard, og at ingen 

væsentlige poster eller oplysninger er udeladt. 

Den nævnte efterprøvning sker bl.a. ved at indhente ekstern bekræftelse for virksomhedens informationer fra 

eksterne interessenter til virksomheden, herunder kunder, banker, advokater med flere. Det kan desuden være 

ved at følge transaktioner i vugge til grav-forløb, eller kontrollere at de bekrevne forretningsgange faktisk 

overholdes. Endelig kan det være fysisk kontrol af væsentlige aktiver for at tilse faktisk tilstedeværelse af fx 

varelagre eller materielle anlægsaktiver. 

Som det fremgår, er omfanget af revisors handlinger væsentlige lavere i et review end i en revision. Af denne 

grund er sikkerheden naturligvis lavere ved et review. Der føres tillige ingen (revisions-)protokol i 

forbindelse med review, og eneste formelle kommunikation er således den erklæring, der afgives.  

 

5.3 Clarity format 

IAASB’s projekt for clarificering af revisionsstandarderne løb i årene 2003-2009. Herefter kastede IAASB 

sin opmærksomhed på ISRE 2400 for at give denne standard samme gennemgribende omskrivning og 

clarificering som revisionsstandarderne. Formålet var at skabe en standard, som skulle øge 

regnskabsbrugernes tillid til erklæringer med begrænset sikkerhed og definere forskellene mellem en udført 

revision og et udført review67 mere klart end tidligere. 

                                                      
66 FSR ”Fakta om revision, udvidet gennemgang og review – hvad er forskellen?”, 4. december 2009 
67 INSPI, “Revision kontra review af regnskabsmæssige skøn i små virksomheder”, side 15, (nr. 2, 2012) 
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IAASB havde noteret sig, at revisionspligten i flere lande blev lempet for visse virksomheder, uden at der 

nødvendigvis var et alternativ klar, som på en mere lempelig måde gav en uvildig tredjemands gennemgang 

og erklæring på historiske finansielle oplysninger. Baggrunden for arbejdet var derfor at skærpe en fælles 

forståelse for et mere omkostningseffektivt alternativ til revision. Dermed gjorde IAASB dette projekt til en 

del af dets overordnede strategi om at udvikle services målrettet mod SMV’ernes særlige behov68. 

Klarhed 

Med den overståede clarity-proces for den samlede revisionsydelse, havde man skabt et framework, som nu 

lod alle standarder følge samme struktur. Clarity betyder klarhed, og i klarhedsbegrebet ligger bl.a., at 

indholdet er struktureret, så det forstås på samme, ensartede måde af læserne. Selve strukturen behandles 

særskilt nedenfor. Derudover fokuserer IAASB nu overordnet på69: 

 Klart at identificere standardens overordnede mål (objectives) 

 At klarlægge revisors objektive forpligtelser i forhold til målopfyldelsen 

 At eliminere eventuelle tvetydigheder 

Udover den genkendelige struktur fra standard til standard har clarity-projektet medført, at der rent sprogligt 

er gjort meget ud af læsevenlighed og forståelighed. 

I 2012 er ISRE 2400-standarden clarificeret til at følge samme struktur som ISA. Formålet var at forbedre 

kvaliteten og konsistensen i standarden70, så der internationalt skabes en ensartet opfattelse af krav til 

arbejdets udførelse, og dermed for kvaliteten af erklæringer udstedt på baggrund af ISRE 2400. Det er værd 

at bemærke, at IAASB klart fremhæver behovet for en internationalt anerkendt standard (benchmark), som 

alternativ til den kendte revisionsydelse. Denne skal være klart afsondret i forhold til den kendte 

revisionsydelse71. 

Den clarificerede ISRE 2400 træder i kraft for regnskaber, der afsluttes pr. 31. december 2013 eller senere, 

og afløser ISRE 2400 DK, som trådte i kraft 1. juli 2012. 

  

                                                      
68 IAASB ISRE 2400,  “Basic for conclusions”, september 2012, side 3 
69 IAASB Clarity Project update, side 4, september 2008 
70 IAASB ISRE 2400, ”Basic for conclusions”, september 2012, side 3 
71 IAASB ISRE 2400, ”Basic for conclusions”, september 2012, side 3 



  

54 

 

Indledning Revisionsteori
Regulering af 
revisors ydelser ISRE 2400

Udvidet 
gennemgang

Konklusion

5.3.1 Processtruktur som i ISA 

Den clarificerede ISRE 2400 er nu opbygget med følgende overskrifter, så den følger samme faste struktur, 
som standardens brugere kender fra de clarificerede ISA-standarder: 

 Indledning 

 Mål  

 Definitioner 

 Krav 

 Vejledning og supplerende materiale 

Formålet hermed er at tilstræbe en ensrettet opfattelse blandt standardens læsere. 

 

5.4 Paradigmeskifte i ISRE 2400  

IAASB har fravalgt den tidligere versions tilsyneladende procedurestyring, idet denne ”tjekliste”-tankegang 

antageligt ”umyndiggjorde” revisorerne, så de reelt blot udførte listens72 punkter uden at tage tilstrækkelig 

stilling til, om de anførte handlinger var henholdsvis tilstrækkelige og nødvendige for at opnå målet om 

tilstrækkelig og egnet bevis til at kunne afgive en konklusion73. 

Principbaseret tilgang 

I ISRE 2400 DK havde bilag 2’s eksempler på handlinger opnået en utilsigtet de facto status, hvor 

revisorerne opfattede den som en objektiv tjekliste, der ved fuldførelse automatisk afsluttede opgaven. Dette 

fremfor som egentlige eksempler på handlinger ift. målopfyldelsen, som det var tiltænkt. Med den nye 

standard er indført en mere principbaseret (evidential basis) tilgang, hvor mål og krav er defineret klarere 

end tidligere. Heri ligger bl.a., at kravet om at udføre nødvendige yderligere handlinger er gjort eksplicit74.  

I ISRE 2400 DK skulle læseren selv udlede det tilsvarende krav af afsnit 8, idet begrebet yderligere 

handlinger slet ikke fremgik af afsnittets ordlyd, selvom dette afsnit alene udgjorde hele standardens omtale 

af ”omfanget af et review”. Kun hvis revisor havde grund til at mene, at oplysninger var væsentlig 

fejlbehæftede, skulle han udføre yderligere handlinger75. 

                                                      
72 ISRE 2400 DK Bilag 2 – Eksempler på detaljerede handlinger, som kan udføres ved review af et regnskab 
73 IAASB Basis for conclusions, side 5, september 2012 
74 ISRE 2400, afsnit 8 og afsnit 57 
75 ISRE 2400 DK, afsnit 22 
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Det er altså muligt, at dét der oprindeligt mellem klient og revisor var aftalt som en reviewydelse, reelt når 

op på linje med revision målt på omfanget af arbejdshandlinger (og dermed sikkerhed). Mere herom 

nedenfor. 

Omvendt er det desuden muligt at afvige standarden i negativ retning. Dette gælder dog kun, såfremt et af 

standardens krav er rettet mod forhold, der ikke er aktuelle for review-genstanden. Er dét tilfældet, kan de 

pågældende handlinger udelades, jf. afsnit 19.   

5.4.1 Udgangspunktet er forespørgsler og analyser 

Som det var gældende i ISRE 2400 DK76, er udgangspunktet også i ISRE 2400, at revisor foretager 

forespørgsler samt regnskabsmæssige analyser77 med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at 

afgive en konklusion med begrænset sikkerhed.  

”Begrænset sikkerhed” defineres78 som en reduktion af opgaverisikoen79 til et acceptabelt niveau, hvor 

risikoen dog er større end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed (typisk revision). 

I den principbaserede tilgang ligger dog, at revisor kan fravige de sædvanlige forespørgsler og analyser, hvis 

andre typer af handlinger kan føre til målet om tilstrækkeligt og egnet bevis på en mere effektiv måde. Dette 

kan fx være inddragning af eksisterende eksternt materiale, som vurderes at have en højere grad af 

troværdighed end ledelsens mundtlige erklæring ved revisors forespørgsel, fx ved brug af bankens 

årsopgørelse ved review af likvide beholdninger. 

5.4.2 Yderligere handlinger 

Standardens vejledninger i afsnit A1-A145 er tænkt som eksempler på handlinger, der i mange tilfælde vil 

bringe revisor frem til målet om at kunne afgive sin konklusion med begrænset sikkerhed jf. afsnit 14. Men 

det er i standardens definition af selve opgaven et særskilt krav, at der skal udføres yderligere handlinger, 

hvor det måtte være påkrævet:  

                                                      
76 ISRE 2400 DK, afsnit 7 
77 ISRE 2400, afsnit 7 
78 ISRE 2400, afsnit 17(f) 
79 ISRE 2400, afsnit 17(b) 
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Det skal resultere i, at revisor kan konkludere, hvorvidt forholdene sandsynligvis ikke vil medføre væsentlig 

fejlinformation i regnskabet, eller at forholdene medfører, at regnskabet som helhed indeholder væsentlig 

fejlinformation. Vurderingen skal afgøre, hvorvidt revisors erklæring skal afgives med modifikationer eller 

ej. 

Ingen overligger for arbejdshandlinger 

Reviewydelsen udspringer fra en tiltænkt lavere arbejdsindsats for revisor med færre objektive krav til 

handlinger end revision. Men en meget vigtig pointe er, at der ikke findes en ”overligger” for potentielle 

yderligere handlinger, såfremt revisor gennem sine analytiske vurderinger og forespørgsler til (typisk) 

ledelsen får anledning til at antage, at erklæringsgenstanden kan indeholde ”væsentlig fejlinformation”80.  

I afsnit 57 tydeliggøres kravene til rækkevidden af revisors yderligere handlinger, hvis han bliver 

opmærksom på forhold, der kan medføre væsentlig fejlinformation i regnskabet.  

 

Det er således defineret, at revisor enten skal opnå begrænset grad af sikkerhed for at regnskabet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation. Hvis han derimod vurderer, at der skal afgives en afkræftende 

konklusion, skal dette dog ske med høj grad af sikkerhed. 

                                                      
80 ISRE 2400, afsnit 14 (a) 

”Hvis en revisor bliver opmærksom på et forhold, der giver revisor anledning til at antage, at 
regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, udformer og udfører revisor yderligere handlinger, 
som revisor finder nødvendige efter omstændighederne for at blive i stand til at konkludere, om 
regnskabet er i overensstemmelse med denne ISRE.” 

Kilde: ISRE 2400, afsnit 8 

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

”Hvis revisor bliver opmærksom på et eller flere forhold, der giver revisor grund til at mene, at 
regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor udforme og udføre yderligere 
handlinger, der er tilstrækkelige til, at revisor kan (jf. afsnit A95-A99): 

(a) konkludere, at forhold(ene) sandsynligvis ikke vil medføre, at regnskabet som helhed indeholder 
væsentlig fejlinformation, eller 

(b) fastslå, at forhold(ene) medfører, at regnskabet som helhed indeholder væsentlig fejlinformation.” 

Kilde: ISRE 2400, afsnit 57 
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Standardens vejledende afsnit til dette vigtige område angiver bl.a., at det er revisors faglige vurdering, der 

skal afgøre omfanget og egenarten af de yderligere handlinger81, samt at revisor naturligvis skal anvende sin 

nuværende viden som baggrund for denne vurdering82. Yderligere handlinger kan enten være mere 

målrettede forespørgsler og analytiske handlinger, men som følge af princippet om ”ingen overligger”, kan 

det også være egentlige substansbaserede handlinger som fx stikprøver eller eksterne bekræftelser83. Som 

viderebygning på standardens eksempel i afsnit A99 om overforfaldne debitorer uden hensættelse til tab, kan 

yderligere handlinger således være fx stikprøvevis kontrol af efterfølgende faktiske indbetalinger, eller ved 

udsendelse af debitorsaldobekræftelser til udvalgte debitorer. Værdiansættelsen af debitorerne bliver ikke 

afdækket ved saldobekræftelser, men gennem kontrol af efterfølgende indbetalinger.  

Afsnit A99 definerer i øvrigt de 3 mulige udfald af revisors vurdering som: 

 Regnskabet er sandsynligvis ikke væsentligt fejlbehæftet (afsnit A99, litra a) 

 Regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation (afsnit A99, litra b) 

 Fortsat uafklaret – yderligere handlinger påkrævet (Afsnit A99, litra c) 

Opsamling 

Som nævnt er de yderligere handlingers betydning et kardinalpunkt i den clarificerede ISRE 2400. Der er 

ingen overligger for omfanget af revisors arbejdshandlinger, hvis han har fået anledning til at mene, at 

regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Dermed er alle tænkelige handlinger i spil, herunder også 

detailtest og eksterne bekræftelser. De yderligere handlinger skal fortsætte, indtil revisor er overbevist om, at 

der ikke er væsentlige fejlinformationer i regnskabet. Herefter kan revisor afgive sin konklusion i 

erklæringen. 

 

5.5 Særlige fokusområder 

I forbindelse med ajourføringen af ISRE 2400 er der tilført nye fokusområder, og omfanget af handlinger er 

udvidet og standardiseret i opbygningen af standarden. Det overordnede krav er, at revisor skal adressere alle 

væsentlige poster i regnskabet med fokus på områder med risiko for væsentlige fejl. Dermed indtager 

risikovurderingshandlinger en mere tydelig rolle end i ISRE 2400 DK. Herudover stilles objektive krav til 

arbejdshandlinger for de områder, som gennemgås særskilt nedenfor. 

                                                      
81 ISRE 2400, afsnit A96 
82 ISRE 2400, afsnit A97 
83 ISRE 2400, afsnit A98 
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5.5.1 Risikovurderingshandlinger 

Som anført ovenfor i afsnit 5.4.1 er forespørgsler og analyser udgangspunktet ved et review. Men disse 

forespørgsler og analyser udgør det minimumsarbejde, som ISRE 2400 definerer. Som beskrevet i afsnit 

5.4.2 skal revisor foretage yderligere handlinger, ”hvor det måtte være nødvendigt”84. Heraf følger, at det er 

revisors faglige vurdering, der afgør, hvilke handlinger der skal foretages udover det fastsatte, objektive 

minimum. 

Definition 

Inden yderligere fordybning i afsnittet om revisors risikovurderingshandlinger, er det relevant 

indledningsvist at definere begrebet risiko. 

 

Risikobegrebet er altså defineret eksplicit i den clarificerede standard, og det er værd at bemærke, at 

formuleringen alene fokuserer på ”falsk positiv” i revisors konklusion. Man kan argumentere, at en ”falsk 

negativ” – altså en erklæring med modifikationer, men på ukorrekt grundlag, ville være tilsvarende ukorrekt. 

Men formuleringen i afsnit 14(b) skal læses i sammenhæng med den negative konklusion i revisors 

erklæring, hvor man anfører ”…ikke bekendt med forhold, der giver os anledning til at mene, at regnskabet 

ikke giver et retvisende billede…”. Pga. den negative konklusion er det altså ikke relevant at fokusere på 

”falsk negativ”. 

Risikovurderingshandlinger er fællesbetegnelsen for en stor del af revisors arbejde, og er hverken i den 

forrige eller i den clarificerede standard samlet i blot ét afsnit. I den klassiske ISA revision har man en hel 

standard rettet mod identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation – ISA 315. Denne 

standard beskriver85, at risikovurderingshandlinger er revisionshandlinger som giver forståelse af 

virksomheden og medvirker til at afdække og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet.  

 Revision Review 

Forespørgsler til ledelse og andre ISA 315, afsnit 6(a) ISRE 2400, afsnit 47 og 48 

Analytiske handlinger ISA 315, afsnit 6(b) ISRE 2400, afsnit 47 og 49 

                                                      
84 ISRE 2400, afsnit 8 
85 ISA 315, afsnit 4(d) 

”Opgaverisiko – risikoen for, at revisor udtrykker en upassende konklusion, når regnskabet indeholder 
væsentlig fejlinformation” 

Kilde: ISRE 2400, afsnit 17(b) 
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Observation og inspektion ISA 315, afsnit 6(c)  

Tabel 5-1 Risikovurderingshandlinger  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af ISA 315 og ISRE 2400 

Ved en revision efter ISA-standarderne skal denne vurdering foretages på baggrund af handlinger opdelt i tre 

kategorier; forespørgsler, analytiske handlinger samt observation og inspektion. Jf. reviewstandarden skal 

revisor alene foretage forespørgsler og analytiske handlinger, hvorfor handlingerne vedrørende observation 

og inspektion ikke er et krav.  

Vi vil nedenfor søge at give et overblik over de væsentligste steder i ISRE 2400, hvor 

risikovurderingshandlinger reguleres. 

Revisors kendskab til virksomheden 

Revisor skal opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser86 i forbindelse med et review for 

derigennem at kunne lokalisere de områder, hvor der er væsentlige poster, samt væsentlige poster hvor det er 

sandsynligt, at der kan opstå risiko for fejlinformation. Forespørgslerne til ledelsen og andre medarbejdere 

bidrager til denne forståelse. Hvis revisor i forvejen har et godt kendskab til virksomheden, skal han stadig 

forespørge for at opdatere sin viden herom.  

Udover forespørgsler kan revisor også foretage analytiske handlinger, som kan bygge på både finansiel samt 

ikke-finansiel information87. Herigennem kan revisor også opnå sin overbevisning omkring væsentlighed og 

virksomhedens risici samt konstatere afvigelser. 

Inden opstart af reviewet har revisor i forbindelse med planlægningen opstillet nogle forventninger til 

udviklingen for året. Såfremt der ved analysen opstår store afvigelser hertil, kan yderligere analyser og 

forespørgsler foretages, og alternativt må andre review handlinger udføres for at afdække risici, der kan være 

medvirkende til afvigelsen.  

Eksempelvis kan man ved en afvigelse på lønområdet vælge at orientere sig i en brancherelevant lønstatistik 

for at opnå forståelse for afvigelsen. Alternativt kan man, som det foreslås i standarden, sætte antal ansatte i 

forhold til lønsummen88 for at vurdere afvigelsen. Revisor skal opnå forståelse for virksomhedens branche89, 

da der kan være branchespecifikke forhold der kan udgøre en større risici end i lignende virksomheder. 

Desuden kan der være regulering indenfor området, der skal tages hensyn til. Derfor kan det være en fordel, 

                                                      
86 ISRE 2400, afsnit 45 
87 ISRE 2400, afsnit A84 
88 ISRE 2400, afsnit A90 
89 ISRE 2400, afsnit 46(a) 
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hvis revisor har flere kunder indenfor samme branche, da den opnåede erfaring dermed kan anvendes i 

risikovurderingen.  

Revisor skal have en generel forståelse af de omgivelser, som virksomheden opererer i, og om der er andre 

forhold, der kan have betydning for risikoen for, at væsentlig fejlinformation opstår. Det kan være særlige 

aftaler med leverandører, kunder eller andet.  

Samtidig med at der er forståelse for omgivelserne90, skal revisor have styr på virksomhedens opbygning, fra 

struktur og finansiering til mål og strategier. Derudover er ejerforhold, ledelsesstruktur og kommende 

investeringer relevante forhold, som revisor skal stille sig kritisk overfor. Alle transaktioner og dispositioner, 

som er sket eller vil ske fremadrettet, kan have betydning for revisor, når han skal identificere områder i 

regnskabet, hvor der kan være en risiko for væsentlig fejlinformation.  

Virksomhedens registreringssystemer har ligeledes stor betydning, for at sikre, om det er muligt at følge en 

vares flow fra bestilling, til modtagelse, anvendelse i produktion og betaling heraf. Det kan samtidig give 

revisor en overbevisning, hvis det kan ses på bilagene, at alle registreres i systemet, og der er sammenhæng 

imellem de transaktioner, der foretages.  

Sondring fra revision 

Idet konklusion på reviewet afgives med en lavere grad af sikkerhed en ved en revision er det naturligt, at 

omfanget af påkrævede handlinger ved et review er mindre end ved revision. Derfor er ISA 315 mere 

vidtgående i sine krav end ISRE 2400, og risikovurderingen er derfor mere dybdegående ved revision end 

ved review. 

Revision Review 

Regnskabsposten er væsentlig Regnskabsposten er væsentlig 

Væsentlig med konkrete risici Væsentlig med risici 

Væsentlig med betydelige risici Konkret mistanke om fejl 

Tabel 5-2 Risikovurdering i revision kontra review  

Kilde: Egen tilvirkning 

Ved revision skal revisor vurdere, om de væsentlige poster har almindelig eller betydelig risiko91. Det er 

klart, at kravet til revisors handlinger er større ved betydelig end almindelig risiko. I ISRE 2400 findes 

begrebet om betydelig risici ikke.  Derfor skal denne sondring ikke foretages ved et review, og omfanget af 

revisors handlinger udvides dermed kun, hvis revisor har konkret mistanke om fejl. 

                                                      
90 ISRE 2400, afsnit 46 
91 ISA 315, afsnit 27 
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Derudover gælder, at ISRE 2400 ikke indeholder egentlige mål for regnskabsposterne, som man kender det 

fra revision efter ISA. Det er imidlertid svært at forestille sig, at revisor ikke skulle vurdere en regnskabspost 

op imod det ”ideal”, som et (revisions)mål udtrykker. Det er derfor vores vurdering, at revisor i praksis vil 

vurdere fx tilgodehavender fra salg op mod målene tilstedeværelse og værdiansættelse, og at man derfor vil 

kunne tale om målstyring i praksis. 

 

Virksomhedens tilsyn 

Det man i revisionsydelsen kender som interne kontroller, omtales i ISRE 2400 som virksomhedens 

ledelsestilsyn. Virksomhedens eget ledelsestilsyn kan give revisor overbevisning om, at den har fokus på 

risici og minimering af fejl. Dog er der ofte færre tilsyn i små virksomheder, da antallet af medarbejdere er 

begrænset. Desuden er de ofte ikke dokumenteret på skrift. Revisor skal forstå virksomhedens kontrolmiljø 

herunder ”tone at the top”92, og inddrage dette i sin samlede risikovurdering af virksomheden. 

I modsætning til revisionsydelsens ISA 315, er der ikke for et review krav om, at revisor tester 

virksomhedens interne kontroller. Han kan dog vælge at gøre dette undtagelsesvis, fx såfremt han vælger at 

tillægge virksomhedens tilsyn stor betydning i gennemgangen af et område, og derfor ikke udfører andre 

handlinger på området. 

Som følge af få eller ej synlige kontroller, kan revisor have fokus på fejl, der har været tidligere år. Det er 

muligt at basere sit review på tidligere års erfaring, så længe revisor sikrer sig, at der ikke er sket ændringer i 

forhold til tidligere.  Der kan være identificeret fejl fra tidligere år, der er rettet til i året93, og dermed kan 

være medvirkende til at give overbevisning. 

Derfor er det vigtigt for revisor at danne sig et overblik over virksomhedens risici, samt udforme handlinger 

der retter sig imod risiciene.  

Påvirkninger i virksomhedens kontrolmiljø 

Virksomheden påvirkes af omverdenen samt de ændringer, der sker løbende i virksomheden. Det kan være 

ændringer i driftsmiljøet i form af nye produkter, der skal implementeres i produktionsplanen, nye maskiner, 

som skal tilpasses virksomhedens drift, eller nye medarbejdere, som skal læres op og opnå kendskab til 

processer og procedurer i virksomheden. Derudover kan det også være lovmæssige reguleringer, som 

påvirker kontrolmiljøet i virksomheden.  

                                                      
92 ISRE 2400, afsnit A78 
93 ISRE 2400, afsnit 48,(c), v 
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Hvis revisor skal vurdere en vækstvirksomheds kontrolmiljø, kan der være andre forhold at være 

opmærksom på. Det kan være, at den hurtige vækst ikke sikres med kontroller til sikring af regnskabstal, at 

det pludseligt er blevet nødvendigt eller et taktisk klogt træk at involvere et udenlandsk selskab, at der sker 

omstruktureringer, eller at væksten medfører nye forretningsmodeller. Alle tiltag i virksomheden påvirker 

kontrolmiljøet, og dermed risikohandlingerne som revisor skal udføre. 
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Regnskabspraksis  

I forbindelse med reviewet skal revisor opnå forståelse af virksomhedens valgte regnskabspraksis og sikre 

sig, at transaktionerne sker i overensstemmelse hermed94.  

Selvom et review bygger primært på forespørgsel og analyser, vil der stadig foretages afstemninger af poster, 

hvor det giver det bedste bevis. Det kan evt. ske på gruppeniveau i stedet for på postniveau. Det kan også 

være, at det er nemmere at afstemme kreditorerne til eksterne kontoudtog i stedet for at analysere på tallene i 

forhold til sidste år.  

Det vigtigste er, at reviewet udføres effektivt og mindst omkostningsfuldt. Og at revisor opnår overbevisning 

om, at de udførte arbejdshandlinger imødegår virksomhedens risici, og at der kan afgives en reviewerklæring 

med begrænset sikkerhed for, at regnskabet giver et retvisende billede.  

5.5.2 Nærtstående parter 

I økonomiske forhold er det naturligt at interessere sig særligt for transaktioner mellem nærtstående parter. 

Som pseudonym kan anvendes interesseforbundne parter, og med denne definition mere end antydes det, 

hvori problemstillingen ligger.  

I et normalt handelsforhold mellem uafhængige parter vil parterne have grundliggende modstridende 

interesser, hvor sælger ønsker at prissætte højest muligt og køberen det modsatte. Hvis der derimod er tale 

om nærtstående parter risikeres, at der i stedet er et interessefællesskab om prissætningen, hvorfor der opstår 

et behov for at kontrollere, hvorvidt denne er sket i overensstemmelse med arms længde princippet.  

I den forrige version af standarden var revisor som en del af hans planlægning forpligtet til at opnå forståelse 

for en række forhold herunder forholdet til nærtstående parter95. Af bilag 2 fremgik, at revisor skulle 

forespørge ledelse til eksistensen af transaktioner med nærtstående parter, samt til hvordan de i så fald blev 

behandlet regnskabsmæssigt96. For så vidt angår tilgodehavender blev det uddybende defineret, at revisor 

sammen med ledelsen skulle ”drøfte” tilgodehavender fra selskabsdeltagere og andre nærtstående parter97. 

Tilsvarende gjaldt i øvrigt for gældsforpligtelser98. 

  

                                                      
94 ISRE 2400, afsnit 46 (d) 
95 ISRE 2400 DK, afsnit 15 
96 ISRE 2400 DK, bilag 2, pkt. 12 
97 ISRE 2400 DK, bilag 2, pkt. 28 
98 ISRE 2400 DK, bilag 2, pkt. 71 
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Den clarificerede standard 

I den clarificerede standard er reguleringen af forholdet til nærtstående parter fordelt på flere afsnit end 

tidligere. Dette skal dog næppe ses som en fiasko ift. formålet om clarificering, men snarere som en betoning 

af vigtigheden af revisors forståelse for disse forhold for at kunne afgive sin erklæring.  

For så vidt angår revisors forståelse fremgår det indledningsvist implicit, at nærtstående parter skal afdækkes 

gennem en forståelse for virksomhedens ejer- samt ledelsesforhold, jf. afsnit 48, litra b. Metoden til at opnå 

denne viden defineres i afsnit 48, hvoraf fremgår, at revisor skal forespørge daglig ledelse herom. Det er her 

værd at bemærke, at ordlyden i den clarificerede standard også indeholder ”... og hvor det er relevant andre i 

virksomheden”99. Desuden fokuseres nu også eksplicit på formålet med disse transaktioner, ligesom ledelsen 

skal forespørges til eventuel indvirkning på regnskabet som følge af disse100.  

Det forekommer helt naturligt, at revisor i afsnit 50 forpligtes til under selve reviewet at være opmærksom på 

indikationer af transaktioner med eller på forhold til nærtstående parter, som ikke tidligere har været 

kommunikeret af ledelsen. Til gengæld er der ikke som ved revision jf. ISA 550 krav om udvidede 

forespørgsler i forbindelse med risikovurderingen – blot skærpet opmærksomhed. 

Endelig cementerer standarden nu, at ledelsens kommunikation af forhold omkring nærtstående parter skal 

ske skriftligt til revisor. Således er identificering af interessenter samt omfang for samhandel nævnt i afsnit 

62, litra a, hvor minimumskravene for, hvad ledelsens skriftlige udtalelser skal indeholde, er defineret. 

Hermed opnås en tosidet effekt, nemlig dels at revisor har dokumentation for, hvilke parter og transaktioner 

man er blevet gjort opmærksom på (bevis-formål), og dels at ledelsen ofte vil føle sig mere forpligtet af en 

skriftlig udtalelse fremfor en mundtligt, hvorfor man kan antage, at oplistningen vil være mere 

fyldestgørende end ellers. 

5.5.3 Besvigelser og lovovertrædelser 

Selvom ISA 240 om besvigelser ikke gælder for et review, så kan denne standards definition af besvigelser 

anvendes analogt: Begrebet beskriver den del af fejlinformation i et regnskab, som kan tilskrives bevidste 

(tilsigtede) handlinger101. Med henvisning til selve formålet med et review om tilførsel af troværdighed til 

regnskabet er det klart, at regnskabets læsere er særligt optaget af afdækning af eventuelle besvigelser begået 

af ledelse eller medarbejdere. 

  

                                                      
99 ISRE 2400, afsnit 48, litra b 
100 ISRE 2400, afsnit 48, litra c, pkt. vi 
101 ISA 240, afsnit 2 
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ISRE 2400 definerer en række handlinger, som revisor skal foretage, såfremt der er:  

”...tegn på, at der er sket besvigelser i virksomheden, eller at virksomheden ikke har overholdt love eller 

øvrig regulering, eller der er mistanke herom...”102 

Det er værd at bemærke, at det ikke defineres, at revisor skal udføre handlinger for at afdække ulovligheder 

og besvigelser, men ”kun” reagere såfremt han møder tegn herpå. På trods af dette er reguleringen af 

besvigelser og lovovertrædelser dog en markant skærpelse i forhold til den forrige version af standarden. 

Denne regulerede slet ikke disse forhold eksplicit. 

Kravene til revisor indledes med pligt til at informere og inddrage det relevante niveau i virksomhedens 

ledelse103. Dernæst pligt til at indhente den daglige ledelses vurdering af eventuelle indvirkninger på det 

aflagte regnskab104. Herefter skal revisor naturligt nok forholde sig til ledelsens vurdering105 i forhold til 

afgivelsen af revisors konklusion og erklæring. 

Fortrolighed 

Revisors fortrolighed og tavshedspligt om kundens forhold er en helt grundliggende forudsætning for, at 

virksomheden tør åbne bøgerne tilstrækkeligt til, at revisorer overhovedet kan udføre sit arbejde. Derfor 

stiller ISRE 2400, som en del af de generelle etiske krav i afsnit 21, krav til revisors fortrolighed106. I 

forbindelse med netop besvigelser og manglende overholdelse af lovgivning er der dog en undtagelse i afsnit 

A92, som definerer, at revisor skal fastslå, hvorvidt han har pligt til at informere en part udenfor 

virksomheden – typisk en myndighed – og derved bryde hovedreglen i afsnit 21. 

Det er endda sådan, at revisor jf. afsnit A65 kan være lovformeligt forhindret i at informere ledelsen om sin 

fremkomne viden, såfremt de afdækkede forhold er af en tilpas alvorlig beskaffenhed, der ved information til 

ledelsen kunne risikere at skade en relevant myndigheds undersøgelse af forholdene. 

5.5.4 Going concern 

Forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift er blandt de helt grundlæggende forudsætninger107 for, at 

årsrapporten kan opfylde sit formål. Af denne grund er forholdet tydeliggjort betragteligt i den clarificerede 

standard.  

                                                      
102 ISRE 2400, afsnit 52 
103 ISRE 2400, afsnit 52(a) 
104 ISRE 2400, afsnit 52(b) 
105 ISRE 2400, afsnit 52(c) 
106 ISRE 2400, afsnit A15(d) 
107 ÅRL § 13, stk. 1, nr. 4 
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I den forrige standard ISRE 2400 DK er begrebet slet ikke omtalt eksplicit, omend det naturligvis gennem 

kravet i årsregnskabsloven var implicit omfattet af reviewet, fx gennem bilag 2’s pkt. 16 om, at alle 

nødvendige oplysninger var medtaget i regnskabet.  

Den clarificerede standard definerer nu, at revisors overvejelser om going concern skal bygge videre på 

ledelsens vurdering heraf, og i øvrigt dække samme tidsmæssige periode. Formuleringen i afsnit 53 lyder  

”.. review af et regnskab omfatter overvejelser om virksomhedens evne til at fortsætte driften”.  

Ordet ”overveje” forekommer i den forbindelse forholdsvis let sammenlignet med begrebet ”stillingstagen”, 

som er dét, der kendes fra revisionsydelsens ISA 570 om going concern. For god ordens skyld bemærkes, at 

det danske ord er helt i tråd med IAASB’s engelske originaltekst (consideration). 

Tvivl om going concern 

Såfremt revisor under sit arbejde bliver opmærksom på forhold, som giver anledning til betydelig tvivl om 

evnen til at fortsætte driften, så foreskriver afsnit 54, at han forespørger den daglige ledelse til dennes planer 

for fremtidige handlinger, der vil påvirke virksomhedens evne til at fortsætte driften, samt til, om ledelsen 

vurderer, dette vil forbedre evnen. Herefter skal revisor naturligvis vurdere resultatet af denne forespørgsel 

til ledelsen med henblik på at afgøre, hvorvidt revisor er enig i ledelsens going concern-betragtning, eller om 

regnskabet efter revisors vurdering indeholder væsentlig fejlinformation. 

Det er her værd at bemærke, at selvom det centralt er defineret108, at revisor skal ”anvende faglig vurdering” 

ved udførelsen af et review, så gentages dette eksplicit for oplysninger afgivet af ledelsen omkring revisors 

vurdering af going concern. Det skyldes naturligvis, at forholdet er fundamentalt afgørende for den samlede 

målopfyldelse af reviewydelsen i forhold til regnskabsbrugernes forståelse, og må ses som en meget markant 

tydeliggørelse af krav til revisors handling i forhold til den tidligere standard. 

Afsnit A93 indeholder en lang opremsning af eksempler på forhold, der enten alene eller i kombination kan 

bringe going concern-forudsætningen i fare. Standarden definerer i øvrigt eksplicit, at listen ikke er 

udtømmende, men også, at selv hvis en eller flere af listens indikationer er opfyldte, så ”betyder det ikke 

altid, at der er tvivl om, at virksomheden kan fortsætte driften”109. Dette beror med andre ord på revisors 

faglige vurdering jf. afsnit 54, litra b.  

  

                                                      
108 ISRE 2400, afsnit 23 
109 ISRE 2400, afsnit A93 
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Skriftlig udtalelse fra ledelsen 

Endelig skal den daglige ledelse udtale sig skriftligt om alle forhold, der kan have betydning for revisors 

vurdering af going concern110. I praksis vil en fuldstændig overholdelse af dette sandsynligvis give 

udfordringer i samarbejdet, fordi revisor i et almindeligt tæt samarbejde med klienten vil diskutere mange 

ting mundligt og åbent/uformelt, hvorefter revisor kan blive nødt til at afkræve ledelsen en skriftlig udtalelse 

herom. 

 

5.6 Modifikationer af konklusionen 

De mere generelle forhold omkring revisors erklæring er behandlet i afsnit 4.1 i kapitlet om revisors 

regulering sammen med gennemgang af revision og assistanceopgaver. I det følgende vil vi koncentrere os 

om udviklingen i reguleringen af revisors konklusion og erklæring fra den forrige til den kommende version 

af ISRE 2400. Reguleringen er nemlig uddybet markant i den ajourførte version af standarden. I ISRE 2400 

DK fyldte denne regulering tilsammen 7 afsnit. I den ajourførte standard udgør revisors konklusion alene 17 

afsnit, mens erklæring fylder yderligere 7 afsnit.  

Udgangspunktet for den aflæggende virksomhed må være målet om en erklæring uden modifikationer, som 

altså betyder, at revisors arbejde ikke har givet anledning til bemærkninger i forhold til det årsregnskab, som 

virksomheden har opstillet. Men den clarificerede standard fokuserer meget på identifikation af de 

situationer, hvor revisor netop ikke kan afgive konklusionen uden modifikationer. 

Den overordnede hensigt med ændringerne synes at være en tilstræbt ensretning i forhold til metodik og 

begreber kendt fra revisionsydelsens ISA 705.  

Indledningsvis er det relevant at definere de situationer, som ifølge standarden kvalificerer til en 
modifikation af konklusionen111: 

 Det opnåede bevis viser, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. 

 Revisor er ikke i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for, at regnskabet ikke indeholder 
væsentlig fejlinformation. 

Dernæst er det naturligt at gengive de tre forskellige typer af modifikationer, som standarden definerer i 
afsnit 76: 

 Konklusion med forbehold 

 Afkræftende konklusion 

                                                      
110 ISRE 2400, afsnit 62, litra (d) 
111 ISRE 2400, afsnit 75 
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 Manglende konklusion 

Grundlag for revisors formulering af konklusion 

Revisor skal begrunde sin beslutning om at afgive den modificerede konklusion i et særligt afsnit benævnt 

”Grundlag for... konklusion med forbehold / afkræftende konklusion / manglende konklusion”. I dette afsnit 

skal regnskabsbrugeren informeres om de konstaterede forhold, som begrunder revisors valg. Jf. afsnit 80 

kan det fx være beløbsmæssig angivelse af konstaterede fejl eller hvilke ellers krævede oplysninger, som 

fejlagtigt er udeholdt af regnskabet. 

Forskellige former for modifikationer 

 Konklusion med 

forbehold 

Afkræftende 

konklusion 

Manglende 

konklusion 

Væsentlig fejlinformation X (afsnit 77(a) X (afsnit 77(b)  

Ej tilstrækkeligt og egnet bevis X (afsnit 81(a)  X (afsnit 81(b) 

Tabel 5-3 Oversigt over modifikation af konklusion 

Kilde: Egen tilvirkning fra ISRE 2400 

En konklusion med forbehold kan være aktuel, både hvis revisor konstaterer væsentlig fejlinformation, samt 

hvis han ikke kan opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at afgive en ikke-modificeret konklusion. For begge 

situationer gælder, at revisor skal vurdere det konstaterede forholds betydning for regnskabet. Således vil et 

væsentligt forhold, men som ikke har gennemgribende indvirkning, blive defineret som en konklusion med 

forbehold. 

Såfremt forholdet derimod vurderes at have denne gennemgribende indvirkning på regnskabet, skal revisor i 

stedet forsyne sin erklæring med en afkræftende konklusion (væsentlig fejlinformation) eller en såkaldt 

manglende konklusion (tilstrækkeligt og egnet bevis)112. Denne opdeling skyldes, at man naturligvis ikke kan 

formulere en afkræftende konklusion, hvis man ikke har tilstrækkeligt og egnet bevis herfor. Samt 

tilsvarende at hvis man har afdækket, at regnskabet virkelig indeholder væsentlig fejlinformation med 

gennemgribende virkning, så kan man selvsagt ikke nøjes med ikke at konkludere. 

Parallel til revision og udvikling fra ISRE 2400 DK 

Lige fra kriterierne for hvornår en konklusion skal modificeres over strukturen til terminologien i 

ovenstående følger ISRE 2400 nu revisionsydelsens pendant, ISA 705. Eksempelvis svarer regulering af 

situationer for modificeret konklusion i ISA 705, afsnit 6 til ISRE 2400 afsnit 75. Det samme gælder 

                                                      
112 I ISRE 2400 DK benævnt som ”undlade at give nogen sikkerhed”, jf. afsnit 27(c)(ii) 
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metodikken i ISRE 2400, afsnit 77 og 81 til ISA 705’s afsnit 7. Så selvom reviewstandarden som nævnt er 

”stand alone”, så tilstræbes altså en høj grad af sammenhæng til ”kendte begreber” på dette område. 

Ved analyse af udviklingen fra ISRE 2400 DK bemærkes desuden, at selvom størsteparten af indholdet 

beskrevet ovenfor fandtes i den forrige standard, så er den ajourførte udbygget med krav om helt at afstå fra 

opgaven, såfremt det efter klientaccept konstateres, at ledelsen pålægger revisor begrænsninger, som 

potentielt kan være både væsentlige og gennemgribende113. 

For god ordens skyld skal understreges, at det der tiltænkes i standarden for så vidt angår situationer med 

manglende tilstrækkeligt og egnet bevis, er situationer hvor det ”...ikke har været muligt...”114. Dette skal ses 

i sammenhæng med grundvilkåret i et review, at der ikke er fastsat en overligger for revisors arbejde, og 

dermed, at han normalt skal udføre yderligere handlinger, indtil tilstrækkeligt bevis er opnået. 

Som et sidste eksempel på den ajourførte standards udvikling fra tidligere skal nævnes omfanget af 

eksempler på revisors erklæring. Den gamle DK-version indeholdt kun ét eksempel på en erklæring, og det 

var på en ikke-modificeret konklusion. Den clarificerede standard derimod definerer tilsvarende en ikke-

modificeret konklusion, men derudover også hele 6 eksempler på konklusioner med modifikationer. Dette 

skyldes dels en synliggjort forventning fra udsteder om, at revisor virkelig tilpasser konklusionen hvor 

nødvendigt, men samtidig tjener eksemplerne til ensretning af revisors konklusion, når den er afgivet med 

modifikationer. Dette øger læsevenligheden, og kan ultimativt biddrage til at mindske forventningskløften 

mellem branchen og dens omverden. 

 

5.7 Supplerende oplysninger 

Supplerende oplysninger kan være egnet til flere formål. Dels at give regnskabsbrugeren vigtige 

informationer oplyst andre steder i regnskabet, dels at gøre brugerens forståelse af en specifik post bedre. For 

at kunne afgive en supplerende oplysning i reviewerklæringen, er det vigtigt, at revisor har opnået 

tilstrækkeligt og egnet bevis for oplysningen, således at denne ikke er væsentlig fejlbehæftet.  

Der må ikke fremkomme nye oplysninger i afsnittet supplerende oplysninger, og selve afsnittet skal placeres 

særskilt efter revisors konklusion på regnskabet.   

Forståelse af regnskabet 

                                                      
113 ISRE 2400, afsnit 82 samt afsnit A115-117 
114 ISRE 2400, afsnit 81 
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Supplerende oplysninger kan vedrøre forståelse af regnskabet115 eller forståelse af reviewet116. I benævnelsen 

forståelse af regnskabet kan revisor oplyse forhold, som han mener regnskabsbrugeren bør henlede sin 

opmærksomhed på. Det kan være oplysninger eller forhold, som har afgørende betydning for 

regnskabsbrugerens forståelse af regnskabet, eller forhold som revisor mener, skal tydeliggøres i regnskabet.  

Et eksempel på et forhold som kan medtages som en supplerende oplysning kunne være henvisning til en 

noteoplysning eller forhold i ledelsesberetningen, som revisor har lagt til grund for sit review. Da det ikke er 

et krav, at revisor skal lave en supplerende oplysning, men en mulighed der kan benyttes hvis relevant, er der 

ikke udformet tekstmæssige forslag til brug for erklæringen. Det skyldes ligeledes, at det som oftest er meget 

individuelle virksomhedsforhold, der beskrives i afsnittet. Dog skal revisor udtrykke sig klart og tydeligt i 

formuleringen af den supplerende oplysning, og kan med fordel lave henvisninger til andre steder i 

regnskabet for at underbygge forståelsen.  

Forståelse af reviewet 

En anden mulighed er at udarbejde en supplerende oplysning vedrørende forståelse af reviewet. I dette 

tilfælde omhandler den supplerende oplysning forhold, som ikke er præsenteret eller angivet i regnskabet. 

Revisor skal angive de forhold, som han mener, kan gøre regnskabsbrugerens forståelse af reviewet bedre. 

Det kan også være oplysninger om revisors ansvar eller erklæring, som bør kommunikeres til 

regnskabsbrugeren. Det vigtigste er, at revisors supplerende oplysning ikke er i strid med lov eller øvrig 

regulering.   

Sammenholdt med den tidligere version af ISRE 2400, indeholder den ajourførte ISRE 2400 væsentlig flere 

afsnit omkring supplerende oplysninger. Det kan ses i ISRE 2400 DK, afsnit 27a, at revisor skal afgive 

nødvendige supplerende oplysninger i henhold til erkl.bkg. § 14. Der var hverken oplyst eksempler herpå 

eller yderligere uddybning af emnet. I ISRE 2400 er der i stedet indarbejdet en række relevante forhold, 

således at tesen omkring ”stand alone” erklæring underbygges. 

Parallel til revision 

Parallelt kan nævnes, at ved revision anvendes ISA 706 omhandlende supplerende oplysninger ved afgivelse 

af en revisionspåtegning. I et review er der ligeledes to muligheder for at afgive en supplerende oplysning. 

Oplysningerne kan vedrøre forståelse af regnskabet eller forståelse af reviewet. Der er derfor tekstmæssigt 

ingen forskelle mellem revision og review, og det viser samtidig hvilken udvikling standarden for review har 

gennemgået mod konvergens med ISA på dette punkt. 

                                                      
115 ISRE 2400, afsnit 87 
116 ISRE 2400, afsnit 90 
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Dog er der ved en revision mulighed for at oplyse om andre forhold i regnskabet117. Supplerende oplysning 

vedrørende andre forhold i regnskabet kan vedrøre manglende overholdelse af bogføringsloven, eller hvis 

revisor under sin revision er blevet bevidst om, at ledelsen kan ifalde ansvar. Den tilsvarende bestemmelse 

findes ikke i review, hvorfor det ikke er muligt for revisor at oplyse regnskabsbrugeren om ledelsesansvar 

ved et review. Det vil være i strid med lovgivningen. Dette kan for nogle regnskabsbrugere være svært at 

forstå, at revisor ikke har et ansvar for at fortælle om ledelsesansvar eller manglende overholdelse af 

lovgivning, men det er tilfældet ved et review. 

 

5.8 Delkonklusion 

Dette kapitel om den clarificerede reviewstandard ISRE 2400 har tjent som grundlag for den videre 

belysning af standarden om udvidet gennemgang. Vi har beskrevet paradigmeskiftet fra den tidligere ISRE 

2400 DK’s tjekliste-tankegang til den nuværende risikobaserede vurdering, hvor det understreges, at 

forespørgsler og analyse nok er udgangspunktet i et review, men på ingen måde kan ses som en overligger 

for omfanget af revisors handlinger. Således er det tydeliggjort, at revisor skal bruge sin faglige vurdering til 

at identificere risikofyldte områder, og iværksætte yderligere arbejdshandlinger dér. 

Standardens afsendere i IAASB har identificeret den stigende internationale trend mod, at revisionspligten 

bortfalder, og at der manglede et anerkendt produkt til at dække denne situation. Derfor har den clarificerede 

standard tillige sigtet mod at minimere det eksisterende gap mellem revisors forpligtelser, og hvad 

omverdenen forventer revisor udfører. Således er revisors erklæring opstrammet både sprogligt og 

indholdsmæssigt, og der gives nu en række eksempler på formuleringer, hvor konklusionen er formuleret 

med modifikationer.  

Den ajourførte standard følger tillige clarity-strukturen for revisionsydelsens ISA’er. Det øger 

læsevenligheden for revisorerne, og skal sikre et mere ensartet kvalitetsniveau i de forskellige revisorers 

handlinger. 

Selve standardens omfang er vokset fra bare 28 afsnit (18 sider) i ISRE 2400 DK til hele 96 afsnit + 145 

vejledende afsnit (64 sider) i den ajourførte standard. En del af disse anvendes på krav i forbindelse med 

særlige fokusområder i form af bl.a. nærtstående parter, besvigelser og lovovertrædelser, samt going 

concern-forudsætningen.  

                                                      
117 Erkl.bkg. § 7, stk. 2 
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På baggrund af det ovenstående er det vores vurdering, at den clarificerede standard er et markant 

kvalitetsløft i forhold til den tidligere version. Dermed bliver det interessant at følge, hvorvidt revisorernes 

hidtidige modstand mod lempelser af revisionspligten bliver påvirket heraf. 
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6 Udvidet gennemgang 

6.1 Indledning 

Dette kapitel afslutter afhandlingens undersøgelse af problemfeltets fokus på den nye standard for revisors 

gennemgang af historiske, finansielle informationer – udvidet gennemgang. De forrige kapitler har fokuseret 

dels på det revisionsteoretiske grundlag samt på den base, som reviewstandarden ISRE 2400 udgør for 

udvidet gennemgang.  

Formålet med dette kapitel er således at analysere og behandle hovedproblemet; hvordan kvaliteten i revisors 

arbejde fastholdes, når udgangspunktet er, at omkostningen herfor skal presses nedad. 

Politisk motivation 

Administrative lempelser. Helt kort skitseret er det fokus på klasse B virksomheders rammevilkår, som er 

årsagen til det netop indførte alternativ til den kendte revisionsydelse. 

 

Tilbage i 2006 gennemførte den daværende VK-regering Danmarks første lempelser af revisionspligten for 

klasse B-virksomheder som beskrevet i afsnit 4.3. Allerede dengang var hensigten, at konsekvenserne af 

ændringen efterfølgende skulle evalueres med henblik på senere at foretage yderligere lempelser.  

Det politiske fokus på virksomhedernes samlede rammevilkår skyldes naturligvis, at de rammer, 

virksomhederne arbejder under, er med til at definere virksomhedernes konkurrencekraft. Dermed kan 

strammere rammevilkår end de omkringliggende lande have negativ indvirkning på den danske 

beskæftigelse, vækst og velstand. 

  

”Det vurderes, at forslagene til forenkling af revisionspligten og forenklingen af oplysnings-
forpligtelserne ved fravalg af revision vil kunne give en administrativ lettelse for virksomhederne på ca. 
413 mio. kr.” 

Citat: Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn i fremsættelsestalen for L 26 den 10. oktober 2012 



   

74 

 

Indledning Revisionsteori
Regulering af 
revisors ydelser ISRE 2400

Udvidet 
gennemgang

Konklusion

FSRs motivation 

Tilbage i 2009 cementerede VK-regeringen dens hensigt om at harmonere revisionspligten helt op til 

minimumsgrænser for regnskabsklasse B jf. EU’s 4. regnskabsdirektiv118. Som anført i afsnit 4.3 havde en 

del af de øvrige EU lande indført lempelser i revisionspligten op til disse grænseværdier. Derfor erkendte 

FSR den politiske realitet, at revision ikke fortsat kunne opretholdes som lovpligtig ydelse for alle 

virksomheder i regnskabsklasse B119, og foreningen satte REVU til at udvikle konceptet ”udvidet 

gennemgang”.  

FSR har historisk været modstander af at lempe revisionspligten120 med henvisning til den nytteværdi, 

regnskabsbrugerne og samfundet har af revisors arbejde. Men man har erkendt, at afstanden mellem de 

stadigt stigende krav i den samlede regulering og den meget overskuelige virkelighed i mange SMV’er 

øges121. Derfor har foreningen altså skabt et nyt produkt målrettet mod de særlige, mere begrænsede behov i 

små og mellemstore klasse B-virksomheder. 

Som initiativtager på standarden om udvidet gennemgang forsøger FSR at opfylde sin todelte rolle, nemlig 

som førende fagorganisation at påvirke reguleringen i samfundets interesse, og samtidig at varetage sine 

medlemmers interesse ved at sikre revisionsbranchen en fortsat indtægtskilde på trods af det politiske pres 

for lempelser af byrder. 

 

6.2 Udvidet gennemgangs dna 

Tanken bag en udvidet gennemgang er at tilbyde en omkostningseffektiv gennemgang af virksomhedens 

regnskab, som udmunder i en positiv erklæring, men dog med lavere grad af sikkerhed end ved revision.   

                                                      
118 VK-regeringen: ”Let administration” marts 2009, side 11 
119 SR Anders Bisgaard (formand for REVU), i Revision og Regnskabsvæsen, nr. 5 2010, side 22 
120 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen høringsnotat til L 50, 16. november 2005 
121 Professor Lars Bo Langsted i Revision & Regnskabsvæsen, nr. 5 2010, side 10 
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Figur 6-1 Sikkerhed i revisors erklæring  

Kilde: Egen tilvirkning 

De to eksisterende ydelser – review og revision – er i høj grad internationalt koordinerede, og da de begge er 

fuldt implementeret i den danske regulering af revisor, er det oplagt at tage udspring i én af disse i 

definitionen af den danske standard. Tilgangen kunne være enten en ”begrænset revision” eller et ”review 

plus”. REVU valgte udgangspunktet i sidstnævnte – sandsynligvis fordi det er lettere at forklare og forsvare 

supplerende handlinger til et review fremfor at begrunde fravalg af arbejdshandlinger i forhold til revision.  

I forlængelse heraf skal nævnes, at IFAC har grundsynspunktet, at ”An Audit is An Audit”122, forstået på den 

måde at revision er en højthævet standard, som ikke må gradbøjes. Man har desuden fastholdt, at der ikke må 

opstå en ”revision light”. REVU har da også løbende siden fremlæggelsen af standarden i 2009 understreget, 

at standarden skal være et synligt differentieret alternativ, så der ikke opstår unødige misforståelser mellem 

regnskabets udarbejdere og dets læsere. 

Review + obligatoriske supplerende handlinger 

Idet udvidet gennemgang således udspringer fra udgangspunktet i reviewstandarden ISRE 2400, som i 

revisors erklæringsafgivelse leder til ”begrænset grad af sikkerhed”, er der altså brug for at udføre 

supplerende handlinger for at kunne udtrykke en positivt formuleret konklusion. Disse yderligere handlinger 

behandles umiddelbart nedenfor i afsnit 6.3. 

Udvidet gennemgang differentierer sig fra revision på flere områder. En afgørende forskel er, at der ikke skal 

ske efterprøvelse af forretningsgange og interne kontroller. Et review udføres som hovedregel med 
                                                      
122 Revision & Regnskabsvæsen, nr. 5 2010, side 22 
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udgangspunk i forespørgsler og analyser jf. tidligere kapitel. Dermed er det også gældende for udvidet 

gennemgang. Årsagen til at revisor ikke skal efterprøve forretningsgange ved udvidet gennemgang er, at der 

som oftest ikke er forretningsgange og effektive kontroller i SMV’erne, som denne standard rettes mod.  

Generelt er standarden tilstræbt udarbejdet med hensyn til de forhold, som udspiller sig i de små og 

mellemstore danske virksomheder. Herunder er der taget hensyn til de ofte simple ejerforhold, krav fra 

regnskabsbrugerne, interessenter til virksomhederne og den samfundsmæssige hensigt om lempelse af 

administrative byrder for SMV’erne.    

 

6.3 Hvilke virksomheder omfattes af standarden 

6.3.1 Formelle afgrænsninger 

Som følge af hensigten med at lempe byrderne for små og mellemstore virksomheder er den udvidede 

gennemgang afgrænset til at gælde virksomhederne i årsregnskabslovens regnskabsklasse B123. Selskaber i 

klasserne C og D er således ikke omfattet. Eneste undtagelse i klasse B er de erhvervsdrivende fonde124, som 

fortsat er omfattet af revisionspligt efter ISA.  

I modsætning til fritagelsen i revisionspligten fra henholdsvis 2006 og 2011 er der ingen kvantitative 

begrænsninger indenfor klasse B for så vidt angår omsætning, balancesum og antal medarbejdere.  

Desuden gælder, at også holdingselskaber kan vælge udvidet gennemgang, blot skal gruppens konsoliderede 

omsætning, balancesum og antal medarbejdere kunne holdes indenfor grænserne for regnskabsklasse B125 

uanset holdingvirksomhedens eventuelle begrænsede ejerandel126.  

 

                                                      
123 ÅRL § 135, stk. 1, 2. pkt. 
124 ÅRL § 135, stk. 2 
125 ÅRL § 7, stk. 2, nr. 1 
126 FSR – Standard om udvidet gennemgang, afsnit A31 jf. ÅRL § 135, stk. 3 
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Figur 6-2 Grænser for udvidet gennemgang og fravalg af revision  

Kilde: Egen tilvirkning 

Endeligt skal nævnes, at udvidet gennemgang også gælder for virksomheder, som pålægges revision, dvs. 

dem som på baggrund af 2011-lempelsen har fravalgt revision, men som efterfølgende enten dømmes efter 

straffeloven for overtrædelse af relevant lovgivning eller som accepterer et bødeforlag herfor127.  

Det samme gælder for virksomheder, hvor Erhvervsstyrelsen ved gennemgang af årsregnskabet har 

konstateret væsentlig fejl eller mangler128. I sidstnævnte tilfælde kan styrelsen dog særskilt definere, at 

virksomheden ikke kan anvende en udvidet gennemgang og derfor skal revideres efter ISA. 

Lovteknisk vs. fagteknisk revision 

Jf. ordlyden i årsregnskabsloven kan de omtalte virksomheder lade ”revisionen” udføre efter 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard: 

 

Tilsvarende gælder som anført i afsnit 6.3.3, at vedtægterne godt kan foreskrive revision, selvom der reelt 

udføres udvidet gennemgang. Selskaber der pålægges revision, kan lade denne udføre efter 

erhvervsstyrelsens erklæringsstandard. På denne baggrund er standarden altså lovteknisk revision, selvom 

udvidet gennemgang ikke kan kaldes fagteknisk revision, idet en egentlig revision sker efter ISA og 

udmunder i en konklusion med høj grad af sikkerhed.  

                                                      
127 FSR – Standard om udvidet gennemgang, afsnit A30 jf. ÅRL § 135, stk. 6 
128 FSR – Standard om udvidet gennemgang, afsnit A30 jf. ÅRL § 135, stk. 7 

”En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre 
efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder…” 

Kilde: Årsregnskabsloven § 135, stk. 1, 2. pkt. 
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Som en bemærkning skal nævnes, at 8. selskabsdirektiv foreskriver, at revision sker efter de internationale 

revisionsstandarder (ISA)129. Derfor vil den danske standard om udvidet gennemgang sandsynligvis være i 

strid med EU’s gældende 8. direktiv. Det skal dog anføres, at den foreslåede opdatering af 8. selskabsdirektiv 

indeholder netop mulighed for at nationalstaterne udfærdiger selvstændige standarder for små 

virksomheder130. Dette falder uden for afhandlingens problemfelt og vil derfor ikke blive undersøgt nærmere. 

6.3.2 Praktiske afgrænsninger 

Ovenstående afsnit gennemgår det rent lovmæssige spillerum for hvilke selskaber, der kan anvende udvidet 

gennemgang. I praksis ser vi dog en række virksomhedsspecifikke forhold, som forventeligt kommer til at 

begrænse standardens udbredelse, og nedenstående afsnit tjener til at belyse disse forhold. 

Først og fremmest må virksomhederne gøre sig klart, at fordi det eksterne årsregnskab ikke er tilpasset 

specifikke interessenter, så skal overvejelser om eventuelt valg af udvidet gennemgang inkludere behovet 

hos alle virksomhedens interessenter. 

Alle parter som har bidraget til standardens udarbejdelse påpeger, at tilvalg af udvidet gennemgang kun bør 

ske efter nøje vurdering af virksomhedens specifikke situation. Der kan være forhold fx i branchen eller 

virksomhedens egenart i øvrigt, som gør udvidet gennemgang mindre egnet. De forskellige revisionsfirmaer 

har opstillet en række overvejelser, som deres kunder skal gøre sig. Opstillingen nedenfor er fra KPMG, men 

de øvrige revisionsfirmaer har formuleret tilsvarende overvejelser. Vi vil ikke behandle alle punkter slavisk, 

men har udvalgt tre forhold, som vi vurderer særligt væsentlige til gennemgang herunder. 

  

                                                      
129 EU’s 8. selskabsdirektiv, artikel 13 
130 Forslag til Europa-parlamentets og rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF (30. november 2011), side 9 
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 Forhold der taler for: 

Område Revision Udvidet gennemgang 
Ejerstruktur Flere ejere/professionel bestyrelse. Hovedaktionærselskaber/sammenfald 

mellem bestyrelse og direktion. 

Ledelse Revisionen medvirker til at forbedre 
kvaliteten af den løbende 
ledelsesrapportering og/eller ledelsen 
anvender revisionsprotokollen for at vurdere 
og godkende årsrapporten. 

Den løbende ledelsesrapportering giver et 
pålideligt grundlag for at træffe 
ledelsesmæssige beslutninger. 

Finansierings-
struktur 

Virksomheder med store banklån og andre 
kreditter afdækket med virksomhedspant. 

Virksomheder med begrænset eller ingen 
gæld. 

Interne kontroller 
og overvågning 

Svage interne kontroller og/eller ingen 
overvågning fra ledelsen og ejere. 

Stærke interne kontroller samt ledelse 
og/eller ejere der overvåger alle væsentlige 
forhold i selskabet. 

Kompleksitet Komplekse regnskabsposter med mange 
skøn. 

Overskuelige virksomheder der ikke har 
komplekse regnskabsmæssige 
problemstillinger. 

Fremtidsplaner Virksomheder der påtænkes solgt eller 
generationsskiftet og/eller skal fremskaffe 
kapital i nærmeste fremtid. 

Virksomheder der ikke forventer yderligere 
kapitalindskud eller gældsoptagelse af 
væsentlig karakter. 

Brugere af 
årsregnskabet 

Der er krav/forventning til at fastholde 
revision fra ejere/moderselskab eller 
leverandører og kunder 

Brugere af årsregnskabet har ikke 
krav/forventning om at revisionen 
fastholdes. 

Tabel 6-1 Momenter der taler for/imod udvidet gennemgang 

Kilde: KPMG: ”Udvidet gennemgang – et alternativ for din virksomhed?” 

Finansieringsstruktur 

Beslutningstagerne må nøje overveje, hvad et eventuelt fravalg af den høje grad af sikkerhed i 

revisionsydelsen vil betyde for bankforbindelsens syn på engagementet. Bankerne vil over for nogle 

virksomheder fortsat forlange den klassiske ISA-revision for overhovedet at tilfredsstille deres lånebehov131 132. 

Vores kvalitative interview med to danske banker har vist, at bankerne ultimo april endnu var uafklarede om 

den nye standard. Ifølge Danske Banks afdeling for kreditpolitikker er det stadig uafklaret, hvorvidt den 

udvidede gennemgang lever op til Finanstilsynets kapitaldækningsbekendtgørelse. Altså hvorvidt 

erklæringen er tilstrækkelig til at leve op til kapitaldækningsbekendtgørelsens krav i forhold til at vurdere 

sikkerhed for bankens pant (nedenfor refereret til som ”kapitallettelse”). I den forbindelse mindede 

respondenten om, at kapitaldækningsbekendtgørelsen bygger på Basel II-reglerne, som alene fokuserer på de 

internationale begreber om henholdsvis review og revision.  

                                                      
131 Finansrådets høringssvar, 14. marts 2013, side 1 
132 Realkreditrådets høringssvar, 13. august 2012 
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Et sandsynligt scenarie er derfor, at bankerne vil betinge sig en ”risikopræmie” ved den lavere grad af 

sikkerhed ved udvidet gennemgang og simpelthen kræve en højere rentesats, end man ville have gjort, hvis 

der var udført en egentlig revision: 

 

Finansrådet identificerer varelager og tilgodehavender fra salg, som områder der bør omfattes af 

arbejdshandlinger, hvis disse poster udgør en væsentlig del af virksomhedens balance133. Udvidet 

gennemgang har ikke objektive supplerende handlinger rettet mod disse regnskabsposter i forhold til review, 

så en udvidet gennemgang vil ikke resultere i højere grad af sikkerhed på disse områder.  

Det skal her bemærkes, at standarden om udvidet gennemgang forsøger at imødekomme ovenstående 

situationer ved at åbne op for at revisor afgiver yderligere erklæringer i forbindelse med den udvidede 

gennemgang. De nærmere omstændigheder om revisors erklæring er behandlet i afsnit 6.5.1 nedenfor, men 

det er vores pragmatiske vurdering, at eventuelle besparelser på honorar til revisor ved først at begrænse hans 

arbejde fra revision til udvidet gennemgang, for derefter at aftale sig til yderligere handlinger formentlig vil 

munde ud i, at den klassiske revisionsydelse vil være tilsvarende omkostningseffektiv og samtidig medføre 

den højere grad af sikkerhed på revisors erklæring. 

Kompleksitet 

Med punktet kompleksitet tænkes på virksomhedens egenart herunder ikke mindst dens regnskabsposter. 

Særligt hvis der er væsentlige poster med regnskabsmæssige skøn, kan den begrænsede dybde i udvidet 

gennemgang være for lidt. Som eksempel herpå kan nævnes entreprenør- eller softwarevirksomheder, hvor 

væsentlige aktiver opbygges over tid, og hvor værdiansættelsen sker ud fra en vurdering af aktivets 

færdiggørelsesgrad. 

Brugere af årsregnskabet 

Da der som nævnt er tale om en rent dansk standard, må man forvente, at nogle selskaber fortsat vil blive 

revideret efter ISA, alene fordi deres kapitalejere er hjemhørende udenfor Danmark og vil være helt 

uvidende om udvidet gennemgang. Dog skal man modsat holde for øje, at i en del af de øvrige EU-lande 

                                                      
133 Finansrådets høringssvar, 13. marts 2013 

”…hvis vi ikke længere kan få en kapitallettelse, fordi vi ikke har samme sikkerhed som før, så kan det 
være man får en højere rente…” 

Citat: Martin Steen Petersen, interview med Danske Bank, ca. 08:00 
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samt i USA er der ikke tradition for at revidere selskaber svarende til den danske regnskabsklasse B. Det vil 

betyde, at fx udenlandske ejere fra disse lande ikke vil have præference for en ISA revision. 

Opsamling 

Der skal altså en konkret vurdering af forholdene i den enkelte virksomhed til, før udvidet gennemgang kan 

anbefales. De parametre som de forskellige revisionsvirksomheder lægger til grund i deres kommunikation 

til kunderne, er bl.a. ejerforhold, behov for ekstern finansiering – enten nu eller i fremtiden, virksomhedens 

branche og egenart i form af tyngden i de enkelte regnskabsposter, samt kompleksitet i organisation og 

transaktionerne. 

6.3.3 Tilvalg af udvidet gennemgang 

Erklæringsstandarden for udvidet gennemgang kunne tidligst vælges fra 1. januar 2013134, hvor loven trådte i 

kraft. Som følge af at virksomhederne skal indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder 

efter regnskabsårets afslutning135, blev det dermed virksomheder med årsafslutning 31. august 2012 eller 

senere, som var de første med mulighed for at vælge udvidet gennemgang.  

Ved indførelse af mange andre standarder har man valgt en mere direkte måde at identificere tidspunktet, 

hvorfra standarden kan anvendes. Som eksempel herpå kan nævnes den ajourførte ISRE 2400, der som 

omtalt i afsnit 5.3 træder i kraft med ”regnskaber for perioder, der slutter 31. december 2013 eller senere”136. 

Det er endvidere positivt nævnt i standarden, at valget af udvidet gennemgang skal ske på den ordinære 

generalforsamling137, hvorfor udvidet gennemgang altså ikke kan vælges på en ekstraordinær 

generalforsamling. Det er bemærkelsesværdigt, at der er indført en fortrydelsesret, så daglig ledelse 

efterfølgende kan omgøre generalforsamlingens beslutning om valg af udvidet gennemgang og alligevel 

fortsætte med revision efter ISA.  

 

                                                      
134 FSR - Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, afsnit 5 jf. Lov nr. 1232 af 18. december 2012, § 3 
135 ÅRL § 138, stk. 1, 2. pkt. 
136 ISRE 2400, afsnit 13 
137 FSR - Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, afsnit 5 

”Det er styrelsens opfattelse, at en ledelse kan beslutte at lade en revision udføre, uanset at 
generalforsamlingen har truffet beslutning om at lade årsregnskabet gennemgå efter Erhvervsstyrelsens 
erklæringstandard. Det er styrelsens opfattelse, at beslutning om revision kan træffes af ledelsen og 
ikke kræver en ekstraordinær generalforsamling.” 

Kilde: Erhvervsstyrelsens ”Spørgsmål og svar” vedrørende udvidet gennemgang 
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Denne mulighed for at fortryde valget af udvidet gennemgang skal ses i den sammenhæng, at 

Erhvervsstyrelsens standard ikke forelå i sin endelige form den 1. januar 2013, hvorfra den altså kunne 

vælges. På denne baggrund forekommer det ikke urimeligt med en mulighed for fortrydelse, men at den 

delegeres til daglig ledelse er ikke i overensstemmelse med den sædvanlige selskabsretlige regulering, hvor 

daglig ledelse naturlig er underlagt generalforsamlingen. 

Såfremt valget om udvidet gennemgang fortrydes inden den kommende årsafslutning, skal revisor 

informeres om, at virksomheden alligevel ønsker en fuld revision, men derudover skal virksomheden ikke 

foretage sig yderligere138. Det betyder, at den daglige ledelse kan omgøre generalforsamlingens beslutning139, 

hvilket normalt er uhørt i forhold til selskabslovens regler om ledelseshierarkiet140  i henholdsvis øverste og 

daglig ledelse over for ejerforsamlingen.  

Fortrydelsesretten fremgår som nævnt af en ”FAQ” opstillet af styrelsen141, hvilket må opfattes som en svag 

retskilde sammenholdt med selskabslovens kapitel 6, som den er oppe imod. Man kan derfor diskutere, om 

dette princip der blot er valgt af Erhvervsstyrelsen reelt kan overstyre selskabsloven rent retskildehierarkisk. 

Argumentet for dette skulle være lex specialis, men en nærmere juridisk udredning falder uden for 

afhandlingens problemfelt. 

Virksomheden skal dokumentere sit valg om revision eller udvidet gennemgang i 

generalforsamlingsreferatet, og derfor bør punktet ligeledes medtages på dagsordenen. Beslutningen vedrører 

det kommende regnskabsår, som derefter kan forsynes med en erklæring vedrørende udvidet gennemgang. 

For nystiftede selskaber er det muligt at vælge udvidet gennemgang fra starten, så længe selskabet ikke 

fravælger revision142.  

I forhold til fravalg af revision er formkravene ved valg af udvidet gennemgang mere lempelige og lettere at 

fuldføre. Der skal hverken ske ændring af vedtægter eller anmeldelse hos Erhvervsstyrelsen, idet revisor 

også ved udvidet gennemgang skal fremgå her. Sidstnævnte gælder dog ikke, for virksomheder der har 

mulighed for at fravælge revision. Der skal heller ikke ske omtale af valget i årsregnskabet. 

  

                                                      
138 KPMG – Udvidet gennemgang af årsregnskaber, 9. april 2013 
139 Erhvervsstyrelsen – spørgsmål og svar vedrørende udvidet gennemgang side 2 
140 Selskabslovens kapital 7 
141 Erhvervsstyrelsen: ”Spørgsmål og svar” 
142 Erhvervsstyrelse – spørgsmål og svar vedrørende udvidet gennemgang side 1, 2. spørgsmål 
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6.4 Definition af supplerende handlinger 

De føromtalte supplerende handlinger skal udføres ved en udvidet gennemgang, for at give revisor yderligere 

bevis, så der kan afgives en positiv konklusion. Disse handlinger kan kun fravælges, såfremt det ikke er 

relevant for den pågældende virksomhed. Fx hvor virksomheden ikke har en advokat tilknyttet – der er det 

ikke muligt at fremsende brev hertil, og dermed er denne handling ikke længere et krav.  

 

6.4.1 Tingbog / personbog / bilbog 

For at revisor kan opnå sikkerhed for virksomhedens aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser og 

sikkerhedsstillelser, skal revisor indhente oplysninger fra de offentlige myndigheder via tingbog, personbog 

og bilbog.  

I tingbogen skal revisor sikre sig, at virksomheden vitterligt ejer de ejendomme, som er indregnet i 

regnskabet. Revisor vil derudover opnå kendskab til pantsætninger og servitutter. Det kan fx være forhold 

om ejendommene, som kan være relevant at medtage som en eventualforpligtelse i regnskabet.  

Bilbogen har oplysninger om tinglyste pantsætninger, ejendomsforbehold, udlæg og ejerskab til 

motorkøretøjer, herunder biler, motorcykler og campingvogne. Dette er ligeledes vigtig for revisor at få 

belyst, da virksomhederne ofte har interesse i at indregne aktivet, men ikke altid får medtaget alt gæld eller 

oplyst herom. 

Personbogen er den tredje offentlige bog, som skal indhentes for at sikre, at de korrekte aktiver og 

forpligtelser medtages i regnskabet. I personbogen fremgår virksomhedspant samt pant i andet løsøre.  

De obligatoriske handlinger som skal udføres ved en udvidet gennemgang er: 

 Indhente tingbog, personbog og bilbog  

 Indhente engagementsbekræftelse fra bankforbindelser 

 Indhente advokatbrev 

 Indhente dokumentation for at AM-bidrag, A-skat, moms og lønsumsafgifter er korrekt 
indberettet til SKAT 

Kilde: FSR – Standard om udvidet gennemgang, afsnit 43 
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Det skal her bemærkes, at for bilbog og tingbog gælder, at disse skal udføres ”såfremt det er relevant”143. 

Dette er tilfældet, hvis regnskabet indeholder de poster som handlingen er rettet imod fx biler eller 

ejendomme. Derimod er det et objektivt krav, at revisor altid indhenter oplysninger fra personbogen144. 

Som angivet i vejledningen til standarden for udvidet gennemgang er udførelse af denne arbejdshandling 

tiltænkt for at afdække, hvorvidt virksomhederne har ejerskab til indregnede aktiver, eller om aktiverne er 

stillet til sikkerhed. 

Denne handling vil kun øge revisionsbeviset i de virksomheder, som har ejerskab over ejendomme, biler 

eller andre aktiver, og selvfølgelig medvirke til at give revisor sikkerhed for, at der ikke ligger skjulte 

forpligtelser, som er kendt i offentlige registre. 

Det er vores vurdering, at mange af de små virksomheder ikke har aktiver i form af ejendomme og biler, da 

mange bor til leje, leaser biler som operationel leasing og ikke køber aktiver, som kreditorer kræver pant i. 

Derfor vil bøgerne for mange virksomheder blot være uden registreringer.   

6.4.2 Engagementsbekræftelse 

Den anden handling, som kræves udført i forbindelse med en udvidet gennemgang, er indhentning af 

engagementsbekræftelse fra virksomhedens pengeinstitutter på balancedagen. Derved opnås ekstern 

bekræftelse for indeståender og værdipapirer, korrekt opgørelse af gæld samt for, hvorvidt banken har 

sikkerhed eller pant i nogle af virksomhedens aktiver. Den eksterne bekræftelse fra pengeinstituttet giver 

revisor yderligere sikkerhed sammenholdt med en årsopgørelse, da bekræftelsen sendes direkte til revisor.  

Revisor skal ved engagementsforespørgslen anvende den blanket, som er udarbejdet af FSR og Finansrådet. 

Revisor skal sende blanketten til alle pengeinstitutter, som virksomheden har et engagement med. Dog kan 

revisor ikke sikre sig, at der ikke er yderligere forpligtelser andre steder, da forespørgslen kun fremsendes til 

de oplyste og kendte pengeinstitutter.  

Dermed er fuldstændigheden altid svær at afdække, men fuldstændigheden for de kendte forpligtelser kan 

afdækkes af svar fra pengeinstitutterne, samt tilstedeværelsen og værdiansættelsen af aktiverne, herunder 

likvider og værdipapirer.  

Revisors vurdering skal som altid foretages ud fra erfaring og professionel dømmekraft. Standarden 

muliggør afvigelse for kravet med formuleringen ”såfremt det er relevant”, men man skal holde sig for øje, at 

udvidet gennemgang adskiller sig fra review netop ved udførelse af disse yderligere handlinger.  

                                                      
143 FSR - Standard om udvidet gennemgang, afsnit 43 
144 FSR - Standard om udvidet gennemgang, afsnit A79 



 

85 

 

Indledning Revisionsteori
Regulering af 
revisors ydelser ISRE 2400

Udvidet 
gennemgang

Konklusion

Det er vores vurdering, at der skal være gode argumenter for at fravælge denne handling. Det fremgår fx at 

handlingen skal udføres også for konti, der er bogført med nul som indestående145. 

Det skal bemærkes, at ved en revision efter ISA er det revisors faglige vurdering der afgør, hvorvidt det er 

relevant at indhente en engagementsbekræftelse. Ved udvidet gennemgang er det et objektivt krav, hvorfor 

den lempeligere standard på dette område er mere vidtgående. Dermed er det vores vurdering, at denne 

handling vil blive udført i de fleste udvidede gennemgange.  

6.4.3 Advokatbrev 

Den næste obligatoriske handling, som er medtaget i standarden, vedrører udsendelsen af advokatbrev. 

Såfremt virksomheden har gjort brug af en advokat i regnskabsåret, skal revisor på balancedagen eller efter 

balancedagen forespørge virksomhedens advokat, hvorvidt virksomheden er involveret i tvister, søgsmål, 

retssager eller andre forhold, som kan have indvirkning på regnskabet.  

Ved forespørgslen skal revisor opnå viden om sagernes forventelige udfald, og advokatens vurdering af 

omkostningerne, som påhviler virksomheden. Når advokaten har afgivet sin vurdering af virksomhedens 

retslige forhold, skal revisor sikre sig den korrekte indregning i årsregnskabet samt oplyse om relevante 

forhold.   

Der er ingen forskel i denne handling sammenholdt med revision. I små og mellemstore virksomheder er der 

ofte ikke tilknyttet en fast advokat, men ved drift af virksomhed, kan der altid opstå tvister, som revisor skal 

forholde sig til. Dog er det vores vurdering, at det ikke er særlig tit, at revisor vil komme til at sende 

advokatbrev i små virksomheder, da det er vores forventning, at sager som vedrører små virksomheder 

afklares udenretligt, og dermed ikke ender hos en advokat. 

6.4.4 Verifikation af A‐skat, AM‐bidrag samt moms/lønsumsafgift 

Den sidste af de supplerende handlinger, som revisorerne skal udføre ved udvidet gennemgang, er at 

indhente dokumentation for, at de indberettede oplysninger til SKAT er i overensstemmelse med 

bogføringen. Både AM-bidrag/A-skat og moms skal hver især kontrolleres for minimum tre perioder, eller et 

færre antal perioder, såfremt der er færre indberetninger end tre.  

Virksomheder med en omsætning på over 15 mio. kr. årligt er forpligtet til at indberette moms månedligt146. 

Dermed vil det være kontrol af tre ud af 12 indberetninger dvs. 25 %. For mindre virksomheder med 

kvartalsvis eller halvårs moms, vil det således være kontrol af 75 % eller 100 % af momsindberetningerne.  

                                                      
145 FSRs standard om udvidet gennemgang, afsnit A80, note 22 
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A-skat og AM bidrag indberettes 12 gange årligt147, hvorfor det vil være muligt at udtage 3 tilfældige 

stikprøver. I holdingselskaber hvor der sjældent er moms, A-skat og AM-bidrag, vil denne handling som 

oftest ikke være relevant, hvorved undtagelsen om ”såfremt det er relevant”, vil kunne benyttes.  

Revisor skal ikke efterprøve bogføringens bonitet (kvalitet). Det betyder, at hvis grundlaget for 

indberetningen er forkert, men der er sammenhæng mellem dette og indberetning til SKAT, så har revisor 

opfyldt kravet i denne handling ved stikprøvekontrollen, uanset at eventuelle fejl i bogføringen hverken er 

fundet eller rettet.  

Jf. standarden skal revisor kontrollere148, at indberetningerne er foretaget rettidigt og korrekt på baggrund af 

bogføringen. Hvis der er afvigelser eller indberetningen ikke er sket rettidigt, skal revisor overveje, hvorvidt 

dette kan give ledelsesansvar, og om der skal ske ændringer i årsregnskabet.  

Opsamling 

Det er vores vurdering, at de obligatoriske supplerende handlinger ikke altid vil bibringe regnskabet en 

yderligere sikkerhed i forhold til et review. En del virksomheder vil have en beskaffenhed med fx større 

varelagre eller tilgodehavender fra salg, hvor væsentlige poster i deres regnskaber ikke omfattes af de 

supplerende handlinger i udvidet gennemgang.  

Tilsvarende er fx kontrollen af moms ikke tilrettelagt mod at afdække fejl i bogføringen, hvorfor vi vurderer, 

at SKATs nytteværdi til kontrolformål må være begrænset. Dette er bemærkelsesværdigt, når standarden 

netop leder frem til en konklusion, der i modsætning til reviewkonklusionen, udtrykkes positivt. 

6.5 Revisors kommunikation 

6.5.1 Erklæring på udvidet gennemgang 

I stil med et udført review skal revisor ved en udvidet gennemgang planlægge og udføre reviewhandlinger, 

således at der kan afgives en erklæring med begrænset sikkerhed149. 

Det er værd at bemærke, at udvidet gennemgang er i modstrid med IFAC’s begrebsramme150: 

Grad af sikkerhed Konklusion 

                                                                                                                                                                                
146 Momsloven § 57, stk. 2 
147 Indkomstregisterloven § 4, stk. 1 
148 FSR – Standard om udvidet gennemgang, afsnit 43 
149 FSR – Standard om udvidet gennemgang, afsnit 4 
150 Begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed (2010), afsnit 11 
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Høj   Positivt formuleret 

Begrænset   Negativt formuleret 

Tabel 6-2 Begrebsrammens sondring af positiv/negativ formulering 

Kilde: Egen tilvirkning 

Begrebsrammens afsnit 11 definerer, at erklæringsopgaver med sikkerhed kan afgives med enten en høj grad 

af sikkerhed, som kan udløse en positivt formuleret konklusion. Eller med en begrænset grad af sikkerhed, 

som udløser en negativt formuleret konklusion. Med udvidet gennemgang er hensigten som bekendt at afgive 

konklusionen positivt, men på baggrund af begrænset sikkerhed. 

Det er ganske utraditionelt at gå imod hensigten i den internationale begrebsramme. FSR er medlem af IFAC 

og er som sådan forpligtet til at følge organets standarder. Derudover ville de danske revisionsfirmaer 

risikere udelukkelse af deres internationale firmafællesskaber, hvis de på denne måde handler imod 

begrebsrammen. Derfor har FSR gennem hele forløbet gjort klart, at den udvidede gennemgang kun kunne 

indføres ved lovgivning som løftestang over for de internationale medlemsfirmaer og faglige organer.  

I interviewet med Erhvervsstyrelsen udtaler respondenten: ”vi er ikke underlagt hvad IAASB mener”151. 

Dermed står det klart, at både FSR og Erhvervsstyrelsen har afveget fra begrebsrammen med åbne øjne. 

Styrelsen forklarer dette med, at der har været efterspørgsel på dette produkt, og fordi det ikke findes hos 

IAASB, er det nu udarbejdet fra dansk side152. 

Revisors erklæring 

Erklæringsbekendtgørelsen regulerer erklæringsafgivelsen i udvidet gennemgang i §§ 9 – 11. Revisors 

erklæring er adresseret til kapitalejeren af virksomheden. Revisors erklæring skal være skriftlig, hvilket er et 

generelt krav ved erklæringsafgivelse. Derudover skal den indeholde forskellige elementer, som giver 

regnskabsbrugeren en overbevisning om, hvilket arbejde revisor har udført, hvilke begrænsninger revisor er 

underlagt, hvilken periode der er udført udvidet gennemgang på samt revisors ansvar. Slutteligt skal revisor 

afgive sin konklusion på gennemgangen, datere erklæringen samt underskrive.   

Revisor skal gennem hele processen vurdere, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet bevis til at 

konkludere på det udførte arbejde. Som det også gælder ved et review, skal revisor udvide omfanget af 

handlinger, såfremt han mener, at det udførte arbejde ikke er tilstrækkeligt til at konkludere på153. 

Forskel mellem udvidet gennemgang, revision og review 

                                                      
151 Interview med Erhvervsstyrelsen, 06:55 
152 Interview med Erhvervsstyrelsen, 07:30 
153 FSR – Standard om udvidet gennemgang, afsnit 53 jf. afsnit A91 
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Når man sammenligner en revisionspåtegning, en erklæring om udvidet gennemgang, og en erklæring 

afgivet efter ISRE 2400, er der flere steder, hvor disse er ens, og andre steder, hvor der er stor forskel mellem 

høj grad af sikkerhed ved en revision og den begrænsede sikkerhed ved et review/en udvidet gennemgang. 

Udformning af revisors konklusion er angivet i ISA 700 afsnit 12 - 19, standard om udvidet gennemgang 

afsnit 56 – 63 og ISRE 2400 afsnit 69 – 76. Når man sammenholder afsnittene er det tydeligt, at de er bygget 

på samme platform (clarity), og især ISRE 2400 og udvidet gennemgang benytter i mange tilfælde den 

samme tekst. Dette er forventeligt, da udvidet gennemgang er grundlagt med udgangspunkt i ISRE 2400.  

Når revisor skal udforme sin konklusion om regnskabet, uanset hvilken sikkerhed der skal afgives, skal 

revisor vurdere og overveje, om regnskabet er aflagt i overensstemmelse med den relevante begrebsramme 

jf. årsregnskabslovens klasse B154. Derudover om der er opnået tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere 

på regnskabet. 

Forskel på revisors erklæring 

Omkring revisors ansvar er det et krav i revision, at der henvises til de internationale standarder, mens der i 

reviewerklæringen og udvidet gennemgang skal henvises til henholdsvis ISRE 2400 og Erhvervsstyrelsens 

erklæringsstandard. Derudover skal ved en revision nævnes høj grad af sikkerhed155, hvorimod der oplyses 

omkring begrænset sikkerhed i de to øvrige erklæringer.  

Erklæringen påpeger flere steder sondringen til revision – dels ved ”begrænset grad af sikkerhed” og dels 

ved ”vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion”. Dette giver efter vores opfattelse en vis mening med 

henvisning til forventningskløften, og behovet for at revisor klart kommunikerer omfanget af hans arbejde og 

ansvar. 

Vedrørende opgavens udførelse nævnes i revisionspåtegningen, at der skal opnås sikkerhed for beløbene og 

oplysninger i regnskabet, hvilket ikke udtrykkes i de øvrige erklæringer. Ved udvidet gennemgang nævnes 

specifikt, at der udføres supplerende handlinger for at opnå yderligere sikkerhed, hvilket skal ses i forhold til 

et review.  

Det sidste afsnit om konklusionen er overvejende ens i de tre erklæringer. Der skal henvises til hvilken 

regnskabsmæssig begrebsramme regnskabet er aflagt efter, henvises til revisors etiske krav i henhold til 

standarden og endeligt dateres og underskrives. Konklusionen er positivt udformet i både revision og i 

udvidet gennemgang. For så vidt angår sidstnævnte kan dog argumenteres, at konklusionen fortsat er negativ 

                                                      
154 Årsregnskabsloven anvendes i standard om udvidet gennemgang, da det er dansk, mens ISA 700 og ISRE 2400 er 
internationale standarder, hvorfor der anvendes den generelle term om ”relevant regnskabsmæssig begrebsramme”. 
155 ISA 700, afsnit 30 
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som ved et review, idet der angives ”baseret på det udførte arbejde”. Således kan man sige, at konklusionen 

er positiv i form, men negativ i indhold. 

Som det også er gældende ved revision efter ISA skal det ligeledes angives, at revisionen/udvidet 

gennemgang ikke har givet anledning til forbehold156. Derudover kan der afgives supplerende oplysninger 

om forhold i regnskab, forståelse af revisionen/udvidet gennemgang samt andre forhold. Ved et review er det 

ikke muligt at give en supplerende oplysning om andre forhold, hvilket betyder, at revisor ikke kan oplyse 

regnskabsbrugeren om bl.a. ledelsesansvar. I forbindelse med den udvidede gennemgang sker der ligeledes 

udtalelse om ledelsesberetningen157, hvilket også gælder for revision, men ikke for review.  

For både revision, udvidet gennemgang og review skal revisor anmode den daglige ledelse om en skriftlig 

udtalelse om, at de har opfyldt deres ansvar og har afgivet alle relevante oplysninger til revisor158. Revisor 

skal modtage den skriftlige udtalelse for at opnå yderligere sikkerhed for det anvendte materiale, og for igen 

at gøre ledelsen opmærksom på dens ansvar.  

ISA er mest omfattende, hvilket skyldes at der er udformet særskilte standarder til kun et område, og der ved 

en revision afgives høj grad af sikkerhed, mens både FSRs standard om udvidet gennemgang og ISRE 2400 

er såkaldte stand alone-standarder, hvor revisor afgiver en erklæring med begrænset sikkerhed. Disse 

standarder skal indeholde al relevant information, hvilket medfører en mindre deltaljeringsgrad end ved 

revision. 

Forskel i Erhvervsstyrelsens standard og FSRs standard om udvidet gennemgang 

FSR er brancheorganisation for revisorerne og har været involveret i processen omkring standarden for 

udvidet gennemgang. De har udarbejdet en standard vedrørende udvidet gennemgang, som er stand alone, og 

indeholder alle relevante informationer, som revisor har brug for ved anvendelse af standarden.  

Erhvervsstyrelsens standard er mindre omfattende og indgår som et bilag til erklæringsbekendtgørelsen af 

17. april 2013. Heri indgår 54 afsnit, 82 vejledende afsnit samt et eksempel på revisors erklæring. Standarden 

udgivet af FSR indeholder 87 afsnit, 120 vejledende afsnit samt et eksempel på et aftalebrev samt revisors 

erklæring. Årsagen til forskellen i de to standarder er, at Erhvervsstyrelsens standard kun indeholder de 

afsnit, som ikke er afdækket af eksisterende lovgivning.  

Som et eksempel indeholder Erhvervsstyrelsens standard ikke afsnit om konklusionens form og revisors 

erklæring, som dækker afsnit 59 – 81 i FSRs standard. Det skyldes, at oplysninger vedrørende udformning af 

                                                      
156 Erkl.bkg. § 9, stk. 3 og § 5, stk. 3 
157 FSR – Standard om udvidet gennemgang, afsnit 79 samt ÅRL § 77 
158 ISRE 2400, afsnit 61 – 62, FSR – Standard om udvidet gennemgang, afsnit 48 – 49, og ISA 580 
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revisors erklæring fremgår af erklæringsbekendtgørelsen, og dermed bliver de ikke gentaget i 

Erhvervsstyrelsens standard.  

Det er vores vurdering, at de fleste revisorer i praksis vil benytte sig af FSRs standard, da den som omtalt 

indeholder alle relevante oplysninger ved afgivelse af en erklæring efter udvidet gennemgang. Dermed skal 

der ikke foretages opslag i øvrig lovgivning, medmindre det er nødvendigt at få uddybet et område.  

6.5.2 Protokol 

Ved en udvidet gennemgang er der ikke pligt til at udarbejde en revisionsprotokol til selskabets øverste 

ledelse. Dette krav har været foreslået i udkastet til ændring af årsregnskabsloven og revisorloven i oktober 

2012. På side 18 er nævnt, at revisor skal føre revisionsprotokol, men det er ikke blevet gennemført som et 

krav, da FSR har argumenteret imod dette, bl.a. for at kunne opfylde regeringens krav om lavere honorar i 

forbindelse med denne erklæringsstandard.  

I standarden for udvidet gennemgang fremgår af afsnit A50 - A52, at revisor skal kommunikere til ledelsen 

omkring de forhold, som er fundet. Der er ikke angivet, hvorvidt denne skal foregå mundtligt eller skriftligt, 

eller i hvilken form der skal ske kommunikation. Dermed er det op til revisor at vurdere, hvilken 

kommunikationsform, der er passende. Det kan være, at revisor aftaler med kunden, at en revisionsprotokol 

skal fortsættes, således at de fundne budskaber og forhold kommunikeres kontinuerligt mellem revisor og 

den øverste ledelse.  

Et andet hensyn som revisor forholder sig til ved kommunikation med selskabets øverste ledelse er, at 

skriftlig dokumentation er nemmere at dokumentere efterfølgende, hvis virksomheden går konkurs, eller der 

opstår andre tvister, hvor revisors ansvar skal afdækkes. Derfor er det vores vurdering, at en del revisorer vil 

tilstræbe den skriftlige kommunikation ved at lade protokollen omfatte af aftalebrevet. Dette vil i så fald 

være i modstrid med FSRs egen udmelding om, at udarbejdelsen af protokollen øger revisors omkostninger. 

 

6.6 Revisors ansvar 

Som det gælder for revisors øvrige ydelser jf. RL § 2, stk. 1, er revisor også underlagt ansvar fordelt på 

henholdsvis straf-, disciplinær- og erstatningsansvar, når han afgiver en erklæring om udvidet gennemgang 

til brug for andre end klienten.  

Omfanget af revisors ansvar ved review (og udvidet gennemgang) er kun sparsomt behandlet i litteraturen, 

men Paul Krüger Andersen anfører om den begrænsede sikkerhed i reviewydelsen: 
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Idet en udvidet gennemgang alene adskiller sig fra ovenstående citater om review gennem de fire objektive 

supplerende handlinger, er revisors ansvar kun udvidet for de områder, som disse handlinger rettes mod. På 

trods af at udvidet gennemgang udmunder i en positivt formuleret konklusion, gælder altså som ved et 

review en form for skærpet bevisbyrde mod revisor. 

Poul Krüger Andersen anfører endvidere, at det har stor betydning for ansvarsbedømmelsen, at eksterne 

brugere kan se, hvilket arbejde revisor har foretaget, og dermed hvad han indestår for. Netop af denne årsag 

indeholder erklæringen for udvidet gennemgang følgende formulering159:  

”Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi 

udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.” 

Den lavere sikkerhed begrundes med den manglende efterprøvelse af informationer fra selskabet jf. 

risikomodellen nedenfor. Revisionsrisikomodellen gælder den klassiske revisionsydelse med høj grad af 

sikkerhed, men den kan anvendes analogt til at forklare de forventelige effekter på opgaverisikoen ved 

udvidet gennemgangs lavere grad af sikkerhed. Opgaverisikoen defineres som: 

 

 

Figur 6-3 Revisionsrisikomodellen tilpasset udvidet gennemgang  

                                                      
159 FSR – Standard om udvidet gennemgang, bilag 2, jf. erkl.bkg. § 9, stk. 1, nr. 3 

”…må regnskabsbrugeren erindre, at revisors indsats er begrænset i forhold til revision… Der er 
derfor en forøget risiko for, at forhold, som under en revision ville komme til revisors kundskab, ikke 
afdækkes…” 

”Det er klart, at det dermed er udelukket at gøre revisor ansvarlig i samme omfang, som hvis der var 
tale om et revideret regnskab. En regnskabslæser må være forberedt på, at virksomhedens 
økonomiske stilling reelt er anderledes end regnskabet viser.” 

Citat: Paul Krüger Andersen m.fl.: ”Revisor ansvar”, side 300 

”Opgaverisiko – risikoen for, at revisor udtrykker en upassende konklusion, når regnskabet indeholder 
væsentlig fejlinformation.” 

Kilde: ISRE 2400, afsnit 17(a) 



   

92 

 

Indledning Revisionsteori
Regulering af 
revisors ydelser ISRE 2400

Udvidet 
gennemgang

Konklusion

Kilde: Egen tilvirkning 

Modellens udspring er, at risiko altid er til stede (iboende), og derfor er op til virksomheden og dens revisor 

at minimere risikoen ved kontrolforanstaltninger. Der er risiko for, at substansfejl ikke findes af de interne 

kontroller, og dette definerer opdagelsesrisikoen. Det er en logisk sammenhæng, at opdagelsesrisikoen stiger, 

når revisor udfører færre handlinger i en udvidet gennemgang end ved en revision. Denne øgede 

opdagelsesrisiko forøger opgaverisikoen.  

Idet erklæringen på en udvidet gennemgang afgives med begrænset sikkerhed, kan man leve med en større 

opgaverisiko end ved revision. For udvidet gennemgang gælder, at opgaverisikoen skal minimeres til et 

”acceptabelt niveau”160. Ved en revision skal dette være et ”acceptabelt lavt niveau”161. 

Det skal i øvrigt bemærkes, at flere af de kunder, som forfatterne af denne afhandling har betjent, lægger 

vægt på den effekt, som revisors blotte tilstedeværelse i virksomheden har overfor dens medarbejdere. Vores 

vurdering er derfor, at ikke kun opdagelsesrisikoen forhøjes for virksomheder, der vælger udvidet 

gennemgang. Som følge af den svækkede policeman effect - fx hvis man ved, at revisor ikke deltager på 

lagerkontrol eller foretager uvarslede beholdningseftersyn, kan også den iboende risiko stige, hvis 

medarbejderne indser, at kontrollen med deres arbejde svækkes. 

 

6.7 Påvirkning af forventningskløften  

FSR beskriver udfordringen med forventningskløften, som en af foreningens højeste prioriteter162. Den 

generelle teori omkring forventningskløften er behandlet i afsnit 3.3 ovenfor. Nærværende afsnit vil behandle 

forventelige konsekvenser for forventningskløften efter indførelsen af udvidet gennemgang. 

 

Figur 6-4 Forventningskløftens komponenter   

                                                      
160 FSR – Standard om udvidet gennemgang, afsnit A16 
161 ISA 200, afsnit 5 
162 FSR årsrapport 2011, side 5 
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Kilde: Egen tilvirkning 

6.7.1 Præstationskløften 

Som beskrevet ovenfor har Porter defineret en todeling af præstationskløften, nemlig henholdsvis 

”mangelfuldt arbejde” og ”mangelfuld regulering”. Mangelfuldt arbejde fokuserer på eventuelle forskelle 

mellem, hvad revisor faktisk har udført, og hvad han er forpligtet til at udføre. Her skal det fremhæves, at 

udvidet gennemgang bygger på den netop clarificerede ISRE 2400 standard, hvor opdateringen bl.a. har haft 

for øje at synliggøre kravene til revisors arbejde. Se evt. afsnit 5.3 ovenfor for uddybning heraf.  

De fire supplerende handlinger ved udvidet gennemgang vurderes ikke at give revisor forståelsesproblemer, 

idet de er objektive. Dermed kan de kun undlades, såfremt forholdene, de er rettet mod, ikke er til stede i 

genstanden for den udvidede gennemgang. Dermed er det vores vurdering, at kravene til revisor i udvidet 

gennemgang samlet set er beskrevet tilpas struktureret og udførligt, så revisor ikke bør have problemer med 

at forstå og leve op til dem.  

Denne veldefinerede kravspecifikation i udvidet gennemgang og den ajourførte ISRE 2400 bør medvirke til 

at mindske præstationskløften, idet revisor i mindre omfang end ved den forrige version af ISRE 2400 kan 

være i tvivl om omfanget af påkrævede handlinger. 

6.7.2 Rimelighedskløften 

Det er henholdsvis ”rimelighedsgrænsen” samt ”samfundets forventninger”, der afgrænser den del af den 

samlede forventningskløft, der benævnes rimelighedskløften. Det ligger i naturen for udvidet gennemgang, at 

omfanget af revisors handlinger er begrænset i forhold til revision, og at revisors erklæring derfor afgives 

med en lavere grad af sikkerhed end revision. Dermed er der en potentiel risiko for, at dette gap forøges, hvis 

ikke samfundets forventninger justeres ned i takt med, at rimelighedsgrænsen rykkes. 

I skrivende stund har virksomhederne og regnskabsbrugerne ikke modtaget meget information fra lovgiver 

om den nye standard. Medio april kunne man end ikke søge sig frem til en omtale af standarden med 

søgeordet ”udvidet gennemgang” på Erhvervsstyrelsens hjemmeside163.  

I vores interview med Erhvervsstyrelsen tilkendegiver Peter Krogslund Jensen, at der ”allerede (er) mange 

oplysninger i pressen om standarden”164. Styrelsen tilkendegiver endvidere, at der ikke er planlagt en 

informationskampagne til virksomheder og regnskabsbrugere165.  

                                                      
163 Bilag 2 – Screen dump fra erhvervsstyrelsen.dk, den 20. april 2013 
164 Interview med Erhvervsstyrelsen, 17:30 
165 Interview med Peter Krogslund Jensen, ca. 15:05 
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Vi vurderer, at regnskabsbrugerne slet ikke har opnået tilstrækkeligt kendskab til omfanget af udvidet 

gennemgang, og revisorerne må derfor indse, at opgaven med at informere i al væsentlighed kommer til at 

ligge hos dem. Dette kan naturligvis ses som en byrde for revisionsbranchen, men det er samtidig branchens 

indgang til at uddanne regnskabsbrugerne. 

Udfordringen vil være, at de der er mest interesserede i standarden, vil være beslutningstagerne, der skal 

overveje at vælge udvidet gennemgang. Det er netop denne gruppe, som den enkelte revisor er i kontakt med 

1:1. Revisor har ikke samme direkte kontakt til øvrige interessentgrupper, og det er derfor vores vurdering, at 

udvidet gennemgang risikerer at påvirke rimelighedskløften i negativ retning, fordi regnskabsbrugerne ikke 

er informeret om sondringen mellem revision efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard og revision efter 

ISA. 

Navngivning af den nye standard 

Siden FSR i 2009 begyndte at arbejde på den nye standard, har foreningen konsekvent refereret til den 

foreslåede nye ydelse som ”udvidet gennemgang”. Betegnelsen indikerer naturligvis, at der er tale om et 

stærkere produkt end gennemgang (review), men foreningens betegnelse har den svaghed, at der blandt ikke-

fagpersoner kan opstå misforståelser, fordi navnet refererer til dén del af den synonyme angivelse166, som 

reelt ikke anvendes i dagligt brug. En mere genkendelig navngivning kunne have været ”udvidet review” 

eller ”review plus” med mere tydelig reference til det udgangspunkt, som standarden udspringer fra. Ingen af 

de to er dog særligt mundrette. 

Erhvervsstyrelsen derimod har igennem hele forløbet benævnt ydelsen ”revision efter Erhvervsstyrelsens 

erklæringsstandard”167, hvor ordet ”revision” skal bemærkes. Denne uhomogene omtalte er meget uheldig, 

og den var genstand for vores opmærksomhed allerede fra påbegyndelse af arbejdet med denne afhandling. 

FSR har gennem hele forløbet talt skarpt imod, at ”revision” inddrages i navngivningen, fordi ordet efter 

foreningens mening bør reserveres netop til revisionsydelsen for at undgå misforståelser168.  

Som eksempel på konsekvensen af denne uhomogene omtale, har vi i bilag 3 opstillet en oversigt over de 

mange forskellige begreber anvendt i arbejdet med standardens udformning herunder både fra myndigheder 

og interesseorganisationers høringssvar. Flere anvender ”revision” i deres omtale, og vi er enige med FSR i, 

at det ville skade regnskabsbrugernes forståelse for sondringen mellem ”revision efter de internationale 

revisionsstandarder” og ”revisions efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard”. 

                                                      
166 ”Review” og ”gennemgang” kan anvendes synonymt jf. afsnit FSRs standard om udvidet gennemgang, afsnit 4 
167 Eller en afart heraf 
168 FSRs høringssvar 15. august 2012, side 3 
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Erhvervsstyrelsen har frem til februar 2013 fastholdt, at det var påkrævet at ”revision” indgik i 

navngivningen for fortsat at kunne rekruttere dygtig medarbejdere til de små revisionsvirksomheder, som 

man fra politisk hold er opmærksomme på skal kunne være konkurrencedygtige for at kunne udfordre det 

klassiske oligopol (big4), som menes skadeligt for revisors uafhængighed.  

Siden høringsudkastet udsendt den 15. februar 2013 har Erhvervsstyrelsen dog adapteret begrebet ”udvidet 

gennemgang” og dermed tilsyneladende taget pointen fra FSRs høringssvar til sig. Standarden benævnes nu: 

 

Peter Krogslund Jensen fra styrelsen forklarer dog dette skifte med lovtekniske begrundelser bl.a. grundet 

input fra Justitsministeriet om behov for en entydig kobling mellem revisorloven og årsregnskabsloven169. 

En forudsætning for, at regnskabsbrugeren kan identificere graden af sikkerhed på revisors erklæring, er, at 

han kan afkode, hvilken ydelse revisor har udført. Derfor er vi positive overfor, at der nu er fælles fodslag 

om en benævnelse, samt at denne ikke indeholder ordet ”revision”. Denne ensretning medvirker til at 

begrænse rimelighedskløften i Porters model. 

 

6.8 Standardens modtagelse hos regnskabsbrugerne 

Ved denne afhandlings afslutning havde muligheden for at vælge den udvidede gennemgang kun eksisteret i 

ganske få måneder. Derfor er det ikke overraskende, at flere af dem, vi har talt med, fortsat var ganske 

uafklarede i forhold til standarden. Man må forvente en vis indtrængningsperiode, ligesom man så det, da 

man i 2006 første gang lempede revisionspligten. 

Alligevel vil vi på baggrund af vores egen empiri samt høringssvar m.v. forsøge at skabe et overblik over 

regnskabsbrugernes modtagelse af Erhvervsstyrelsens standard om udvidet gennemgang for derigennem at 

kunne perspektivere den forventelige indtrængning.  

6.8.1 Långivere 

I afsnit 6.3.2 ovenfor har vi behandlet de specifikke forhold, som beslutningstagerne må vurdere inden 

eventuelt valg af udvidet gennemgang. Helt fra begyndelsen af denne afhandling har vi identificeret 

bankerne som havende en stor indflydelse på, hvorvidt standarden reelt finder udbredelse.  

                                                      
169 Interview med Erhvervsstyrelsen v. Peter Krogslund, ca. 02:55 

”Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder  

(Udvidet gennemgang af årsregnskaber)” 
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Derfor har vi prioriteret at interviewe flere banker med henblik på at analysere deres parathed til at arbejde 

med standarden samt deres holdning hertil. Interviewene er foretaget med henholdsvis en 

erhvervskunderådgiver fra Jyske Bank samt en medarbejder fra Danske Banks afdeling for kreditpolitikker. 

Derigennem har vi opnået forståelse for bankernes forskellige syn på standarden, både hvad angår 

holdninger, tilgang og forventninger.  

Finansrådet er en interesseorganisation, som har afgivet høringssvar i marts 2013. I forbindelse med 

høringssvaret har Finansrådet været i dialog med blandt andre Danske Bank for at modtage indspark til 

høringssvaret, således at den forventning, der blev udtrykt, kan genkendes i praksis. 

I høringssvaret fra Finansrådet fremgår det, at de generelt er positive overfor det nye tiltag for små 

virksomheder, men at der kan opstå komplikationer mellem erklæringen, som afgives ved udvidet 

gennemgang (begrænset sikkerhed), og de krav, som bankerne skal efterleve angivet i Finanstilsynets 

regnskabs – og kapitaldækningsregler. Heraf fremgår, at revisors erklæring skal være afgivet med høj grad af 

sikkerhed. Da bankerne og realkreditinstitutterne har stor magt i små virksomheder i forhold til udlån og 

dermed videre drift, er det bemærkelsesværdigt, at Finansrådet ikke har haft større indflydelse på 

udarbejdelsen af standarden, så der kunne være taget hensyn til netop dette forhold.  

Realkreditforeningen påpeger i deres høringssvar, at kreditvurderingen skal ske på baggrund af et retvisende 

og pålideligt regnskab170. Disse krav er fundamentale i årsregnskabsloven som følge af § 11, stk. 1 om det 

retvisende billede og § 12, stk. 3 om pålidelige oplysninger. Det er derfor mærkværdigt, hvis 

Realkreditforeningen tvivler på, at eksisterende lovgivning ikke vil blive overholdt i den nye standard om 

udvidet gennemgang.  

Udsagnet om denne individuelle vurdering blev i øvrigt bakket op under vores interview med bankerne. En 

respondent fremførte endda, at hun vurderede den faglige dygtighed hos bogholderen herunder i hvilken grad 

revisor havde deltaget i regnskabets udarbejdelse171. Dermed er de samlede tilkendegivelser fra bankerne, at 

nok skal bankledelsen udstikke nogle overordnede retningslinjer, men rådgiverens svar til kunderne skal bero 

på en konkret vurdering af den enkelte virksomhed. 

Realkreditrådet er mere skeptisk i forhold til anvendelse af standarden for udvidet gennemgang. De mener, at 

det ikke er hensigtsmæssigt, at der ikke leveres et revideret regnskab til brug for kreditvurderingen. I den 

sammenhæng oplyser de positivt, at der skal ske en individuel vurdering for hver enkelt sag, men at der kan 

blive stillet krav til, at virksomhedens regnskab fortsat skal revideres. Dette er i overensstemmelse med de 

oplysninger, som de interviewede banker oplyste. 

                                                      
170 Høringssvar 13. august 2012 
171 Interview med Spar Lolland, ca. 05:50 
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På baggrund af ovenstående høringssvar og holdninger til udvidet gennemgang må det konkluderes, at det er 

vigtigt at inddrage virksomhedens bankforbindelse i beslutningen om, hvorvidt udvidet gennemgang skal 

vælges. Det bemærkelsesværdige her er, at respondenterne fra vores bankinterview samstemmende oplyser, 

at bankerne endnu ikke har klarlagt og formuleret retningslinjer for rådgivernes vejledning til deres kunder172 
173.  

Det er vores vurdering, at den manglende afklaring kun vil forlænge standardens indtrængningsperiode, idet 

virksomhederne vil være tilbageholdende med at vedtage udvidet gennemgang i 2013, hvis banken ikke har 

bekræftet dennes accept af standarden.  

6.8.2 Virksomhedernes egne interesseorganisationer 

Tre toneangivende interesseorganisationer for dansk erhvervsliv har været aktive i de to høringsrunder, der 

har været i 2012-13; Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Dansk Industri. Fælles for alle er, at de overordnet 

er optaget af at lempe byrder for virksomheder generelt, og derfor er positive i forhold til hensigten med 

lempelse. Dansk Industri har dog gennem forløbet kritiseret lempelsen174 for ikke at være vidtgående nok, og 

har efterspurgt fuld lempelse for hele regnskabsklasse B i lighed med, hvad andre EU lande har gjort i 

overensstemmelse med 8. regnskabsdirektiv.  

DI refererer desuden til deres korrespondance med formanden for udvalget bag ajourføringen af ISRE 2400 

og påpeger, at organisationen ikke mener, at et review med yderligere handlinger kan hæve niveauet til 

revisionsniveau. Det er dog vores opfattelse, at DI’s spørgsmål til formanden beror på en misforståelse. Vi 

har i afsnit 6.3.1 redegjort for forskellen mellem den lovtekniske og fagtekniske brug af ordet ”revision”. 

Endelig skal det bemærkes, at standarden om udvidet gennemgang udmunder i begrænset grad af sikkerhed 

på revisors konklusion. Hensigten med de fire yderligere handlinger i udvidet gennemgang har ikke haft til 

formål at udløse en erklæring med høj grad af sikkerhed. 

Endelig kritiserede DI i marts 2013 brugen af ”begrænset sikkerhed”, med henvisning til, at dette begreb 

allerede er i brug for reviewerklæringen. Dansk Erhverv har derimod tilkendegivet at være ”særdeles 

positive”175, idet denne ydelse er ønsket og efterspurgt blandt foreningens medlemmer.  

Håndværksrådet, som repræsenterer virksomheder i den mindste ende af klasse B, afgav også høringssvar i 

august 2012. Foreningen var positiv for hensigten om at lempe administrative byrder og mener også, at der 

                                                      
172 Interview med Spar Lolland, ca. 00:55 
173 Interview med Danske Bank, ca. 10:40 
174 Dansk Industris høringssvar, 10. august 2012 
175 Dansk Erhvervs høringssvar, 13. august 2012 
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generelt skal lempes yderligere176. Endelig påpeger foreningen dog, at de fleste virksomheder, som allerede 

er fritaget for revisionspligt, stadig revideres, samt at dette sker på baggrund af krav fra deres 

bankforbindelse eller lignende. 

Vi har foretaget interview med Håndværksrådet for at få et førstehånds indtryk af foreningens holdning til 

standarden. Det stod klart, at Håndværksrådet på trods af deres høringssvar i sommeren 2012 slet ikke har 

haft fokus på nyskabelsen om udvidet gennemgang177. Dette understøttes endvidere af, at foreningen ikke har 

indsendt høringssvar i runden fra februar/marts 2013, på trods af at udvidet gennemgang netop tilgodeser 

foreningens kernemedlemmer. 

En vigtig pointe fra interviewet var dog, at foreningen henviste til revision som et de facto krav178 – også for 

de virksomheder, som allerede er omfattet af fritagelse for revision jf. 2006 og 2011-lempelserne. Hvis 

foreningens holdning ikke ændres, kan dennes rolle i kommunikationen af udvidet gennemgang modvirke 

standardens udbredelse. 

6.8.3 Myndigheder 

En række myndigheder har indgivet høringssvar primært i første høringsrunde. Det gennemgående er dog, at 

standarden falder uden for deres ressortområder, hvorfor de ikke har kommentarer til standarden. 

Skatteministeriet, som forventeligt burde have interesse for området i kraft af deres kontrolrolle, 

tilkendegiver blot, at standarden vil medføre tekniske engangsomkostninger i SKAT, som man forventer 

dækket179.  

Det er vores opfattelse, at Skatteministeriets neutrale holdning skal ses i sammenhæng med, at 

myndighedens kontrolopgave overfor virksomhederne netop tilgodeses ved en af de fire obligatoriske 

handlinger, som udføres ved en udvidet gennemgang (kontrol af AM-bidrag, A-skat samt 

moms/lønsumsafgift som behandlet i afsnit 6.4.4 ovenfor). 

Erhvervsstyrelsen er afsender på den nye standard, idet Folketinget har udpeget styrelsen til at udforme 

bekendtgørelsen180. Vi har derfor interviewet styrelsen, som oplyste, at man i meget høj grad har lænet sig op 

ad FSRs udkast til standard om udvidet gennemgang181. Endvidere fremgik at standarden i al væsentlighed er 

                                                      
176 Håndværksrådets høringssvar, august 2012 
177 Interview med Håndværksrådet 5. april 2013, ca. 10:00 
178 Interview med Håndværksrådet 5. april 2013, ca. 3:10 
179 Skatteministeriets høringssvar, 11. juni 2012 
180 ÅRL § 135, stk. 1, 2. pkt. jf. Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven § 1 pkt. 3. 
181 Interview med Erhvervsstyrelsen 08:00 
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uændret siden udkast 2009182. Der er naturligvis foretaget ændringer som følge af ajourføringen af ISRE 

2400. Men indholdet i de supplerende handlinger er uændret. 

6.8.4 Revisorbranchen 

Idet Erhvervsstyrelsens erklæring bygger på FSRs udkast hertil, har revisorstanden allerede udøvet en 

væsentlig indflydelse på tidspunktet før første høringsrunde i sommeren 2012. I denne høringsrunde 

fremhævede foreningen det positive i, at erklæringsstandarden muliggør fortsat brug af revisors erklæring på 

regnskaberne samtidig med, at hverdagen forenkles for virksomhederne. FSR fremhæver endvidere, at det vil 

være bankerne, der fortsat vil kræve regnskaberne revideret. 

FSR anfører, at revisionsprotokol ikke bør udarbejdes ved en udvidet gennemgang. Dels med henvisning til 

at der ikke er udført handlinger rettet mod virksomhedens interne kontroller, og dels begrundet i at fortsat 

krav om protokol vil begrænse den økonomiske besparelse. 

Endelig kritiserer foreningen brugen af ordet ”revision” i standarden som værende uhensigtsmæssigt. Dette 

skal naturligvis ses i forhold til kommunikation af revisors arbejde altså direkte relateret til påvirkning af 

forventningskløften, som behandlet i afsnit 6.7 ovenfor.  

Det er værd at bemærke, at foreningen ikke har indgivet høringssvar i erklæringens endelig høringsrunde i 

februar/marts 2013. Dette må efter vores vurdering ses som et udtryk for, at foreningen dels allerede har 

tilkendegivet sine holdninger fyldestgørende, samt at man overordnet er tilfredse med den foreliggende 

standard. 

Kun få revisionsfirmaer har fundet anledning til selv at indsende høringssvar. Således har Deloitte som 

eneste big4-selskab kommenteret i høringsrunderne. Herunder har firmaet påpeget overtrædelsen af 

begrebsrammen samt det uhensigtsmæssige i, at der er objektivt krav om engagementsforespørgsler til alle 

virksomhedens bankforbindelser uanset, om der er bevægelser eller beholdning på de enkelte bankkonti. 

Eneste andre revisorer der har biddraget til høringsfasen er SMV Revisorerne samt enkeltmands-

virksomheden Nielsen og Partnere. Førstnævnte er hovedsagelig optaget af L 26’s indvirkning på revisors 

pligt til at opbygge kvalitetsstyringssystemer samt kontrollen heraf. Mens sidstnævnte mener, at standarden 

om udvidet gennemgang ikke vil opfylde målsætningen om reduktion af byrderne med 25 %. Han frygter 

desuden, at udvidet gennemgang vil påvirke forventningskløften negativt, fordi FSR har udarbejdet det 

oprindelige udkast uden at inddrage andre interessenter. Endelig kritiserer han, at standarden ikke er meget 

mere simpelt opbygget med en række konkrete handlinger, som skal udføres.  

                                                      
182 Interview med Erhvervsstyrelsen 09:30 
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Det er vores fortolkning, at dét han efterspørger, er en liste tilsvarende bilag 2 i forrige version af ISRE 2400. 

Altså dét som den ajourførte standard netop ønsker at distancere sig fra. 

6.8.5 Andre 

Vi har gennemlæst alle høringssvar fra både første og anden høringsrunde, og efter vores vurdering er der 

ikke andre input fra disse, som berettiger gengivelse her. 

6.9 Kritik af udsigten til besparelse 

En vurdering af udsigten til faktiske besparelser er ikke en selvstændig del af denne afhandlings problemfelt, 

hvorfor det ikke skal behandles indgående. Men med henvisning til den politiske motivation og 

forventningen om væsentlig reduktion af virksomhedernes omkostninger til revisor, så er det naturligvis 

relevant at gøre sig nogle overordnede betragtninger herom. 

 

 

De retoriske armbevægelser var store, da politikerne skulle 1. behandle lovforslaget om indførelsen af 

udvidet gennemgang i efteråret 2012. Erhvervsstyrelsen havde opstillet en AMVAB-beregning, som viste 

lempelser for 413 mio. kr. årligt ved forslagets indførelse. Interessant nok var enkelte af ordførerne allerede 

under 1. behandlingen kritisk overfor lempelsens faktiske omfang183, men dette forbehold fandt ikke genhør 

under det videre udvalgsarbejde, og beløbet blev gentaget af Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering så 

sent som i marts 2013 i deres høringssvar. 

AMVAB-modellen 

AMVAB-modellen går ud på at måle virksomhedernes tid forbrugt ved at stille påkrævede informationer til 

rådighed for myndigheder eller tredjemand. Erhvervsstyrelsen oplyser, at det primært er dybdegående 

interview med virksomheder, som ligger til grund for vurderingen, men at ekspertskøn inddrages hvor 

                                                      
183 Flemming Damgaard Larsen (V) og Hans Kristian Skibby (DF), folketingets talerstol den 25. okt. 2012 under af L 
26’s 1. behandling 

”Byrdelettelse, der ikke blot kan måles af akademikere, men kan føles i virkeligheden af 
håndværksmestre og en lille produktionsvirksomhed…” 

Citat: Benny Engelbrecht, erhvervs- og vækstordfører (S), folketingets talerstol den 25. okt. 2012 under L 26’s 1. behandling 

”…derved sparer den enkelte virksomhed ca. 25 % af udgifterne i forhold til den almindelige 
revision…” 

Citat: Anette Vilhelmsen, erhvervs- og vækstminister (R), folketingets talerstol den 25. okt. 2012 L 26’s 1. behandling 
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nødvendigt184. Modellen er tidligere blevet kritiseret af bl.a. FSR for at fokusere entydigt på dette 

(estimerede) tidsforbrug uden at inddrage virksomhedernes oplevede byrde185. Dét kommer ikke mindst til 

udtryk i foreningens påstand om, at revision ikke er en byrde men en værdiskabende aktivitet186. På baggrund 

af ovennævnte kritik af modellen er det værd at nævne, at AMVAB-målinger siden 1. marts 2011 ikke må 

stå alene187.  

Det er desuden værd at påpege, at målingen af byrder tæller kun faktisk pålagte byrder. Det er interessant at 

Erhvervsstyrelsen fastholder, at det er en byrdelempelse, når erklæringsstandarden indføres. Altså 

fuldstændig uagtet hvor mange virksomheder, der efterfølgende faktisk kommer til at gøre brug af den188. 

Revisionsfirmaernes vurdering 

Vi har ikke indhentet egentlig empiri på revisionsvirksomhedernes vurdering af virksomhedernes 

besparelser. Dels falder det som nævnt uden for afhandlingens problemfelt, og dels er der endnu ikke opnået 

praktiske erfaringer med standarden. Men baseret på vores erfaring og fra mere uformelle input fra branchen 

er det vores opfattelse, at virksomhederne ikke vil opleve faktiske lempelser, der kommer i nærheden af de 

angivne 25 %. Budskabet fra revisorer til deres klienter vil snarere være, at ved valg af udvidet gennemgang 

kan nuværende omkostningsniveau fastholdes, hvor alternativet ville være stigende omkostning til revision 

som følge af fortsat stigende regulering heraf. 

Det er bemærkelsesværdigt, at FSR, der normalt ikke anerkender præmissen om, at revision er en byrde, i sit 

høringssvar til L 26 refererer til den store AMVAB lempelse, som forslaget forventes at medføre. En mulig 

forklaring er foreningens medvirken til standardens udarbejdelse som konsekvens af udsigten til alternativet 

– lempelse af revisionspligten uden at andet ville træde i stedet. 

                                                      
184 ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Finansministeriet”, marts 2011 
185 ”Debat: FSR på byrdejagt”, 9. juli 2009 
186 ”FSR: Regeringen tager fejl, når den ser revision som en administrativ byrde”, 10. marts 2009 
187 ”FSR støtter effektiv lettelse af administrative byrder”, 1. marts 2011 
188 Interview med Erhvervsstyrelsen, Peter Krogslund Jensen 
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Figur 6-5 Omkostninger til revisor og långivere  

Kilde: Egen tilvirkning 

Der er således en risiko for, at virksomhedens samlede niveau for revisor- og kreditomkostninger potentielt 

kan stige, såfremt virksomheden vælger besparelsen på revisors ydelse uden at have taget sin 

bankforbindelse i ed herom. Dette understøttes endvidere af bl.a. Dansk Handel & Service, som tidligere har 

tilkendegivet, at virksomheder uden reviderede regnskaber, vil blive tilbudt langt dårligere lånevilkår189. 

 

6.10 Delkonklusion 

Udvidet gennemgang er indført som et alternativ til ISA revision for at begrænse byrder for små og 

mellemstore virksomheder. For at imødekomme dette hensyn bygger standarden på ISRE 2400 med tillæg af 

fire supplerende og obligatoriske handlinger, som skal muliggøre, at revisors arbejde udmunder i en positivt 

formuleret konklusion. 

Tre af de fire supplerende handlinger er indhentning af ekstern dokumentation i form af offentlige bøger, 

samt information fra henholdsvis bankforbindelser og advokater. Disse handlinger foretages ofte også ved en 

revision. Den fjerde handling er rettet mod kontrol af AM-bidrag, A-skat og moms/lønssumsafgift. Denne 

handling er helt særlig for udvidet gennemgang, og vi har kritiseret den reelle værdi heraf. 

Samlet set skal de fire supplerende handlinger hæve graden af sikkerhed, hvormed revisor afgiver sin 

konklusion. I udvidet gennemgang er niveauet fortsat ”begrænset sikkerhed” som i et review, dvs. lavere end 

ved en revision.  

                                                      
189 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens høringsnotat om L50, 16. november 2005, side 15 
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Vi har behandlet interessenternes foreløbige reaktioner på den nye standard. Dels gennem indgivne 

høringssvar og andre sekundære kilder, og dels gennem de interview vi selv har foretaget. Herunder har vi 

synliggjort typer af virksomheder, for hvem standarden ikke umiddelbart er praktisk anvendelig fx som følge 

af væsentlige regnskabsposter, som ikke er underlagt yderligere arbejdshandlinger end ved et review. 

Vi har desuden vurderet standardens indvirkning på forventningskløften. Det er bemærkelsesværdigt, at 

udvidet gennemgang ikke er i overensstemmelse med IFAC’s begrebsramme om erklæringer med sikkerhed. 

Samt at IFAC normalt taler imod udvanding af revisions-begrebet ved at udarbejde ”revision light”-

standarder. Dette kan tale for en forværring af forventningskløften, hvis ikke revisorerne lykkes med at 

kommunikere til alle regnskabsbrugere, hvor det nye produkt er begrænset i forhold til revision.  

Omvendt bygger standarden på en netop clarificeret ISRE 2400, hvor ensartet opfattelse har været et 

omdrejningspunkt. Desuden er de fire supplerende handlinger så enkle, at tærsklen ”revisors eksisterende 

forpligtelser” i Porters model nu er så klart defineret, at overtrædelserne af præstationskløften forventeligt 

må minimeres. 

Endelig har vi diskuteret virksomhedernes forventelig besparelse ved at overgå til udvidet gennemgang. Fra 

politisk hold er forventningen 25 % besparelse i forhold til et honorar for ISA revision, men vi har ikke mødt 

fagpersoner, der bekræfter denne høje besparelse. Særligt ikke hvis man vurderer virksomhedernes samlede 

omkostningsniveau, idet bankerne vil overveje en risikopræmie, hvis ikke de får et regnskab med høj grad af 

sikkerhed. 
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7 Konklusion 

7.1 Konklusion 

Standarden om udvidet gennemgang – ”Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder 

(Udvidet gennemgang af årsregnskaber)” – blev vedtaget i december 2012, og virksomhederne i 

regnskabsklasse B har kunnet vælge standarden siden januar 2013.  

Standarden har været længe undervejs, idet også den forrige regering havde til hensigt at fremsætte 

lovforslag herom tilbage i 2009. På daværende tidspunkt var der ikke udsigt til et politisk flertal, så i stedet 

kom i 2011 en yderligere lempelse af de kvantitative grænser for fravalg af revision gældende de 

allermindste virksomheder. 

Den politiske interesse for dette område skal ses i sammenhæng med fokuseringen på at skabe attraktive 

rammevilkår for de mange små og mellemstore virksomheder, som udgør rygraden i det danske erhvervsliv. 

Danmark har i modsætning til flere andre EU lande haft tradition for revisionspligt omfattende hele 

regnskabsklasse B.  

Det er ikke hensigtsmæssigt, at den stigende internationale regulering rammer SMV’erne i samme grad som 

de helt store og langt mere komplicerede virksomheder. VKR-regeringen havde derfor til hensigt at fritage 

alle klasse B-virksomhederne for revisionspligt for at sidestille danske virksomheder med europæiske. FSR 

indså, at hvis revisionspligten frafaldt for hovedparten af de danske virksomheder, kunne dette have en stor 

indflydelse på branchens indtægtsgrundlag. Foreningen argumenterede derfor for det fortsatte behov for den 

øgede troværdighed, som en uafhængig tredjemands erklæring tilfører regnskabet. Som følge heraf 

udvikledes foreningen standarden om udvidet gennemgang. 

Med den målsætning at begrænse byrderne er udvidet gennemgang dermed indført som et mere 

omkostningseffektivt alternativt til revision. Standarden bygger på ISRE 2400, som leder frem til en negativt 

formuleret konklusion på en reviewerklæring afgivet med begrænset sikkerhed. Vurderingen var, at en 

negativt formuleret konklusion næppe var tilstrækkeligt til at opnå støtte fra flere interessenter herunder 

bankerne og SKAT. Derfor er grundtanken med en udvidet gennemgang at udføre obligatoriske supplerende 

handlinger, som muliggør en positiv erklæringsformulering, men dog stadig med begrænset sikkerhed. 
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Udvidet gennemgang 

I standarden om udvidet gennemgang er således formuleret fire objektive tillægshandlinger som overbygning 

til ISRE 2400. Tre af handlingerne er indhentning af ekstern dokumentation fra henholdsvis virksomhedens 

advokat og bankforbindelse samt fra offentlige tilgængelig registreringer i tingbog, bilbog og personbog. I 

tillæg hertil skal revisor indhente dokumentation for, at skatter og afgifter indberettet til SKAT er i 

overensstemmelse med bogføringens grundlag herfor. Disse supplerende handlinger er rettet mod at afdække 

poster som bl.a. eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser mv.  

Vi har kritiseret den reelle værdi af afstemningen af indberettede skatter og afgifter, fordi revisor ikke har 

pligt til at vurdere selve grundlaget for indberetningen, men alene skal sammenholde bogføringen med det 

faktisk indberettede. Skattemyndighedens nytteværdi heraf er efter vores vurdering begrænset. For så vidt 

angår de øvrige tre handlinger er der tale om handlinger, som er velkendte fra revision efter ISA. Vores 

opfattelse er, at disse handlinger medfører bevis, der væsentligt understøtter revisors vurdering af de poster, 

handlingerne er rettet imod. 

Vi har påpeget flere forhold, hvor fx sammensætningen af regnskabsposter, virksomhedens ejerkreds eller 

finansieringsstrukturen gør, at udvidet gennemgang vil være mindre egnet. Som eksempler herpå kan 

nævnes, at revisor ikke har pligt til at foretage yderligere handlinger i forhold til review på varelageret eller 

på debitorer. Med udvidet gennemgang kan virksomheden dermed have væsentlige poster, som ikke 

kontrolleres yderligere, end tilfældet ville være med et review.  

De tilstræbte økonomiske besparelser skal naturligvis findes netop i begrænsninger i revisors handlinger 

sammenholdt med revision. Det er dermed afgørende, at den enkelte virksomheds forhold vurderes nøje 

inden generalforsamlingen beslutter at få foretaget en udvidet gennemgang. Regnskabsbrugerne må således 

gøre sig klart, at nok udmunder udvidet gennemgang i en positivt formuleret konklusion på erklæringen, men 

dette sker altså på et mere spinkelt grundlag, end vi er vant til med revision. 

Regnskabsbrugere 

Vi har søgt at afklare, hvordan de traditionelle regnskabsbrugere forholder sig til den nye standard. Der 

findes endnu ikke målinger på, hvor mange virksomheder der vil vælge en udvidet gennemgang. Men 

høringssvar fra virksomhedernes interesseorganisationer er generelt positive over for udsigten til lempelse af 

medlemsvirksomhedernes byrder. Dog identificerer organisationerne virksomhedernes långivere som en 

afgørende faktor for, om virksomhederne reelt kan vælge udvidet gennemgang. Håndværksrådet omtalte 

således revision som et de facto krav for de af deres medlemmer, som har et låneengagement med 

bankforbindelsen.  
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Af samme grund har vi foretaget interview af to banker for at opnå forståelse for deres stillingstagen til 

standarden. I den ene – en mindre bank – var rådgiveren fuldstændig uvidende om standarden før vores 

henvendelse. I den anden bank – blandt de førende i Danmark – kendte man derimod standarden indgående, 

og respondenten havde endda medvirket til at indgive høringssvar gennem Finansrådet. På trods af denne 

banks indgående kendskab til standarden, havde man endnu ikke afklaret bankens stillingstagen hertil. Ved 

informationsindsamlingens afslutning var det altså endnu uafklaret, hvorvidt en af landets førende banker vil 

acceptere et låneengagement til en virksomhed, der har fået foretaget en udvidet gennemgang. Dette skal ses 

i sammenhæng med bankens bekymring for, om udvidet gennemgang vil give tilstrækkelig sikkerhed i 

forhold til bankens kapitaldækningskrav overfor Finanstilsynet. 

Forventningskløften 

Den sidste vinkel afhandlingen har til formål at belyse, er forventelige indvirkninger på forventningskløften. 

Indledningsvis skal det anføres, at Danmark som det første land har fulgt EU’s opfordring til 

medlemslandene om at udarbejde en national SMV-standard, hvis man fandt det nødvendigt. Dermed er man 

samtidig gået mod IFAC’s begrebsramme om erklæringer med sikkerhed og dermed 8. selskabsdirektiv, der 

foreskriver, at en konklusion kun kan afgives positivt, hvis det sker med høj grad af sikkerhed. 

Denne enegang kan vise sig problematisk, for selv efter adskillige års international ensretning af review- og 

revisionsstandarderne, så omtaler FSR problemet med forventningskløften som en af branchens mest 

væsentlige udfordringer. Man kan argumentere for, at en selvstændig dansk standard kun vil forværre 

situationen, idet udenlandske interessenter slet ingen viden har om udvidet gennemgang. Til at understøtte 

dette skal igen anføres, at selv blandt SMV-bankrådgiverne er der måneder efter dens vedtagelse stadig 

uafklarede holdninger til standarden.  

Vi vurderer, at præstationskløften vil kunne mindskes, idet revisorerne med grundlaget i den ajourførte ISRE 

2400 bør opnå en bedre forståelse i forhold til tidligere. Omvendt vil rimelighedskløften kunne forværres, 

hvis ikke revisorerne lykkes med at kommunikere til alle regnskabsbrugere, hvordan udvidet gennemgang er 

begrænset i forhold til revision. 

Opsamling 

Som nævnt er det naturen i en udvidet gennemgang, at revisor udfører flere handlinger end ved et review, 

men færre end ved en revision. Dermed kan en udvidet gennemgang forventeligt gennemføres med en lavere 

omkostning, end ved en revision efter ISA, som er gældende for størstedelen af klasse B-virksomhederne i 

dag. 
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Indledning Revisionsteori
Regulering af 
revisors ydelser ISRE 2400

Udvidet 
gennemgang

Konklusion

Det skal blive spændende efterfølgende at afklare bankernes stillingstagen til standarden, og dermed få et 

fingerpeg om dens forventede indtrængningsperiode. Først herefter kan man opnå en indikation af hvor 

mange virksomheder, der vil fravælge ISA revision til fordel for udvidet gennemgang.  

 

7.2 Perspektivering 

Det var ikke en del af afhandlingens problemfelt at fokusere på hvor stor en del af virksomhederne, som reelt 

kommer til at tage standarden om udvidet gennemgang i anvendelse. Derfor har vi kun beskæftiget os 

overordnet hermed. Undervejs i analysearbejdet har vi imidlertid identificeret flere forhold, som efter vores 

vurdering vil påvirke denne ”succesrate” væsentligt. 

Udsigt til besparelse 

Det er indledningsvis relevant at tage udgangspunkt i den politiske motivation om at mindske 

virksomhedernes byrder. Under lovbehandlingen har denne målsætning været kvantificeret med op til 25 % 

og opgjort til 413 mio. kr. årligt190. Vi har på baggrund af vores erfaring fra starten været kritiske overfor 

realismen i at opnå hele 25 % besparelse. En del af forklaringen skal dog findes i, at politikerne har udtalt sig 

om byrder – ikke om virksomhedernes samlede omkostninger.  

AMVAB-modellen kritiseres netop for kun at fokusere på den tid, der medgår til en aktivitet uden at 

forholde sig til virksomhedernes nytteværdi heraf. Dermed er byrdelempelsen ud fra denne betragtning 

opnået allerede ved standardens vedtagelse, altså uanset om en eneste virksomhed faktisk vælger udvidet 

gennemgang eller ej. Således oplyser Erhvervsstyrelsen, at man ikke har estimeret, hvor stor en del af 

virksomhederne, der reelt vil vælge udvidet gennemgang fremfor revision efter ISA191.  

Byrdebegrebet er altså en ”luftig” størrelse, som udenforstående kan have svært ved at forstå. Det er vores 

klare opfattelse, at beslutningstagerne i virksomheder vil opfatte udsagnet om de 25 % som værende 

dækkende for omkostningsbesparelsen. Dermed risikerer det at skabe en forventning om, at revisor vil levere 

en udvidet gennemgang 25 % billigere end en ISA revision i dag. 

Dertil kommer, at vores empiri viser, at bankerne påtænker at hæve omkostningsniveauet for virksomheder, 

der har låneengagementer, men som ikke har en revisionspåtegning med den høje grad af sikkerhed. Der er 

altså en risiko for, at dét virksomhederne kan spare på revisors honorar efterfølgende skal betales i øgede 

omkostninger til banken. 

                                                      
190 Daværende erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF), fremsættelsestalen for L26 den 10. oktober 2012 
191 Interview med Erhvervsstyrelsen, ca. 21:00 
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Indledning Revisionsteori
Regulering af 
revisors ydelser ISRE 2400

Udvidet 
gennemgang

Konklusion

I vores arbejde med afhandlingen har vi ikke mødt revisorer, som bekræfter denne antagelse om 25 % 

besparelse på honoraret. Tværtimod taler revisorerne i stedet om at kunne fastholde nuværende 

omkostningsniveau - evt. med en mindre besparelse, i stedet for at hæve honorarerne yderligere for at 

imødegå fremtidige skærpede krav ved revision efter ISA. 
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Indledning Revisionsteori
Regulering af 
revisors ydelser ISRE 2400

Udvidet 
gennemgang

Konklusion

Revisors ansvar 

Vi har derimod talt med revisorer fra flere virksomheder, der påpeger, at man er meget positive over for 

standarden, idet revisors ansvar begrænses i forhold til revision efter ISA. Det er således vores vurdering, at 

en del revisorer vil rådgive deres kunder i retning mod standarden. Sandsynligvis med udsigten til en mindre 

besparelse som den ydre årsag, men reelt også fordi revisor lettere kan overholde både myndigheders og 

egne firmaretningslinjer med en udvidet gennemgang. 

I den forbindelse bemærker vi revisors egen interesse jf. ovenstående samtidig med, at opgaven med at 

informere virksomhederne om den nye mulighed efter alt at dømme ender hos revisor.  

Afslutning 

Ved at følge udsagn fra lovgivningsprocessen er det vores indtryk, at politikerne ikke i alle tilfælde har været 

fuldt oplyste om, hvad standarden indebærer. Fx har Erhvervsstyrelsen i sit høringsnotat angivet, at ”En 

erklæring efter standarden giver således offentligheden en høj sikkerhed for, at årsregnskabet er 

retvisende”192. Herved ligger styrelsen sig faretruende tæt på formuleringen ”høj grad af sikkerhed”, som kun 

er gældende ved en revision efter ISA. 

Derudover angav den nyudnævnte Erhvervs- og vækstminister Anette Vilhelmsen under Folketingets 1. 

behandling af L 26, ”…derved sparer den enkelte virksomhed ca. 25 % af udgifterne i forhold til den 

almindelige revision…”193. 

En tilbagevendende tanke i vores arbejde med afhandlingen har været, hvorvidt udvidet gennemgang bliver 

en succes eller ej. Erhvervsstyrelsen har angiveligt ikke defineret succeskriterier194, men det må dels være en 

vurdering af standardens indtrængning, altså hvor mange vælger standarden. Og dels en vurdering af, hvor 

tæt disse så nåede på den politiske hensigt med standarden. 

Som nævnt har vi kritiseret udsigten til mærkbare besparelser for virksomhederne – i hvert fald sammenholdt 

med nuværende niveau gældende for revision efter ISA. Men det ser alligevel ud til, at standarden om 

udvidet gennemgang reelt vil få gennemslagskraft med tiden, idet virksomhederne selv og deres nærmeste 

rådgiver revisoren er positive herfor. I vurderingen af standardens forventede indtrængning udestår dog 

stadig en afklaring af, hvordan bankerne vil håndtere regnskaber, hvor konklusionen på erklæringen afgives 

med begrænset grad af sikkerhed. 

                                                      
192 Erhvervsstyrelsens høringsnotat 11. september 2012, side 2 
193 Anette Vilhelmsen, erhvervs- og vækstminister (R), folketingets talerstol den 25. okt. 2012 L 26’s 1. behandling 
194 Interview med Erhvervsstyrelsen, 21:00 
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Bilag 1 – Interview 
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Bilag 2 – ”Udvidet gennemgang” ej søgbart på erst.dk 

Dokumentation for at man slet ikke kan søge sig frem til hits ved ”udvidet gennemgang” på 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

20. april 2013 

 

 

Obs. Der henvises alene til at hits ikke kan søges frem. Styrelsens website indeholder information om den 

nye standard, men dog kun i meget begrænset omfang. 
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Bilag 3 – Uhomogen omtale af ”udvidet gennemgang” 
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195 ”FSR svarer på regeringens forslag om lempelse af revisionspligten”, 9. april 2010 


