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Abstract 
On 6

th
 December 2012 a bill on expanded review was passed by the Danish government. The 

purpose was to enforce a declaration standard specifically adjusted to the small businesses. 

The declaration standard would be an alternative to businesses in reporting class b, which 

could hereafter choose an intermediate between original auditing and review. The businesses 

choosing the declaration standard should be able to achieve administrative savings on 25 pct. 

in administrative expenses; a total saving of 236 million Danish kroner.   

'Expanded review' consists of review after ISRE 2400 (revised) along with four 

supplementary actions that are to be carried out as long as they are relevant for the businesses. 

It was evident from the government that not all businesses would be able to choose expanded 

review. The banks of some of the small businesses would still demand auditing as a 

consequence of the tightening of the credit procedure due to the financial crisis. On that basis 

the following research question will be studied: "Does the declaration standard of expanded 

review meet the banks demands for assurance in the annual accounts?" 

The present paper will initially examine the differences and similarities between the three 

declaration types: auditing, review and expanded review with regards to purpose, action and 

conclusion. Hereafter the demands for audit assurance made by the banks are analyzed using 

extensive studies of the area along with private qualitative interviews with larger Danish 

banks.  

The paper shows that the majority of the interviewed banks were not able to accept their 

client's choice of expanded review of the annual accounts as sufficient basis for granting of 

credit. This is due to the fact that expanded review does not offer as high a degree of 

assurance as auditing. That no verification of items of an account for stock and debtor has 

been made is a particularly decisive factor for the banks since they often have collateral in 

these items. The lower the collateral the banks receive through the auditor's certificate, the 

higher a security is demanded from the businesses in the form of collateral.  

However, auditing cannot stand alone. Private studies and assessment of the business on the 

basis of knowledge of the trade are also of great importance to the banks. This shows that the 

banks demand an audited account, but that this is not sufficient as the banks also to a great 

extent rely on their own studies.  
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Del I 

1. Indledning 

”Lovforslaget tager udgangspunkt i, at revision er en administrativ byrde for erhvervslivet. 

Dette baseres på målinger ved hjælp af den såkaldte AMVAB-metode. Den metode ser 

imidlertid ensidigt og afgrænset på selve gennemførslen af revision- og ikke på de afledte 

effekter heraf.” (Folketinget, 2010)
1
 

 

Sådan sagde Foreningen for Statusautoriserede Revisorer (FSR) i et høringssvar i 2010. Det, 

der fik dem op af stolene var grundlaget for de nye lempelser af revisionspligten, som 

Folketinget 1. juni 2010 vedtog.  

De skal ses som yderligere lempelser i forhold til lempelsen tilbage fra 2006
2
. Lempelserne 

galt for virksomheder med en omsætning på maksimalt otte millioner kroner, aktiver på 

maksimalt 4 mio. kr. og højst 12 ansatte
3
 (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2010).  

Den nye lempelse trådte i kraft fra regnskabsåret 1. januar 2011.  

 

Årsregnskabsloven er i Danmark, som følge af EU-medlemskabet, underlagt EU’s direktiver. 

Det betyder at Danmark som medlemsland af EU ifølge det fjerde direktiv kan vælge at lade 

de virksomheder, som har en balancesum på 4,4 mio. EUR, nettoomsætning på 8,8 mio. EUR, 

og under 50 ansatte fravælge revision af årsregnskabet (EU). Det er dog under forudsætning 

af, at virksomheden ikke i to på hinanden følgende år overskrider to af beløbsgrænserne.  

Men det er ikke en mulighed man i Danmark har valgt at benytte fuldt ud endnu sådan som 

flere andre EU-lande har. Hvis Danmark lempede revisionspligten op til EU’s grænser ville 

                                                      
1 AMVAB er en metode, der bruges til at måle de administrative byrder for virksomhederne, der er forbundet 

med at skulle efterleve konkrete lovkrav(Erhvervsstyrelsen, a) 

2
 I 2006 blev revisionspligten lempet til at omfatte virksomheder som i to på hinanden efterfølgen de år ikke 

overskred: balancesum på 1,5 mio. kr., omsætning på 3. mio. kr. og antal ansatte på maksimalt 12.  

3
 Virksomheden er frataget revisionspligt, når den ikke i to på hinanden følgende år overskrider de nævne 

beløbsgrænser. 
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kun seks pct. af danske aktie- og anpartsselskaber skulle have deres årsregnskab revideret 

(Erhvervsstyrelsen, 2012a).  

 

Det som FSR (som det fremgår at citatet) var særligt utilfredse med var præmissen for 

lempelsen: At revision blev anset som en administrativ byrde. FSR mente ikke, at man alene 

kunne se på revision som en administrativ byrde, men at man også burde tage den 

samfundsmæssige værdi, en revisorerklæring skaber, med i betragtning. Revisor refereres ofte 

til som samfundets tillidsrepræsentant, da revisors erklæring på et årsregnskab ses som et 

kvalitetsstempel, som skal give interessenterne tillid til årsrapporten (FSR, 2013a). Derfor er 

det revisionsbranchen evne til at skabe gennemsigtighed og tillid i forhold til 

virksomhedernes regnskaber, som er en vigtig faktor for revisionen (FSR, 2013a). FSR 

henviser altså til den samfundsmæssige værdi ved revision og at man ikke kun kan opgøre 

revision som en administrativ omkostning.  

 

FSR var dog enig i, at ikke alle virksomheder har samme behov for revision af høj grad af 

sikkerhed (Folketinget, 2010). Forslaget om lempelse af revisionspligten førte derfor til et 

politisk modspil fra FSR. Det politiske modspil bestod af et forslag til en ny 

erklæringsstandard: udvidet gennemgang. Udvidet gennemgang er, som navnet også 

indikerer, et udvidet review.  Sikkerheden ved review er begrænset og kan være svær at 

forstå. Derfor har den erklæringstype stadig ikke har haft den store succes (FSR 2012a).  

 

Den nye erklæringsstandard skulle bestå af et review samt supplerende handlinger. Da de 37 

internationale revisionsstandarder (ISA), som revision bygger på, primært er rettet mod større 

virksomheder, ønskede man gennem forslaget, at skabe en standard, der er tilpasset de små 

virksomheder (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012b). Små virksomheder defineres efter 

årsregnskabslovens § 7, stk. 1 og 2 som virksomheder med op til 50 ansatte, balancesum på 

36 mio. kr. og en nettoomsætning på 72 mio. kr. Det vil sige virksomheder i regnskabsklasse 

B.  
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Regeringen ønsker, at mindske den administrative byrde for danske virksomheder 

FSRs udspil om en ny erklæringsstandard blev i første omgang lagt på køl. Men i marts 2012 

fremlagde regeringen udspillet ”Enklere regler - Den virksomhedsrettede indsats for bedre 

regulering 2012-2015” (Regeringen, 2012). Her stod det klart, at regeringen ønskede en ny 

erklæringsstandard rettet mod regnskabsklasse B-virksomheder til at erstatte revisionspligten 

(Regeringen, 2012). Det var et særligt fokus, at den nye standard skulle udgøre et billigere og 

mindre administrativt tungt alternativ til revision for virksomheder, hvor man ikke mente, der 

var behov for en omfattende gennemgang af årsregnskabet. Forventningen var, ifølge 

bemærkningerne til lovforslaget, at der kunne opnås en besparelse på 25 pct. i 

virksomhedernes administrative omkostninger (Regeringen, 2012). 

 

Den nye standard skulle ifølge bemærkningerne til lovforslaget også kunne benyttes af 

virksomheder i regnskabsklasse B, der ikke var underlagt krav om revision, hvis der var 

behov for højere grad af sikkerhed på regnskabet end ved en reviewerklæring (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2012b). For at skabe tillid til årsrapporten var det vigtigt, at der blev afgivet 

erklæring med en positivt formuleret konklusion (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012b). 

Forslag om ændring af Årsregnskabsloven (ÅRL) og Revisorloven (RL), der banede vejen for 

den nye standard, blev vedtaget af Folketinget 6. december 2012 (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2012b).  

 

Hvorfor har en revisorerklæring værdi? 

Når FSR siger, at de man skal tage højde for den sociale værdi skyldes det, at revisors 

påtegning anses som et kvalitetsstempel på årsregnskabet. Men hvorfor er behovet opstået? 

Dette kan forklares ved principal- agentteorien.  

Ejerkredsens mulighed for at overvåge og kontrollere ledelsen er ofte begrænset, hvilket fører 

til asymmetrisk information mellem parterne. Ved at udpege en uafhængig tredjepart i form af 

en revisor til at kontrollere agentens arbejde, kan principalen mindske den asymmetriske 

information og få klarlagt, om agenten arbejder i overensstemmelse med principalens 

interesser.  
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Figur: 1 

Kilde: egen tilvirkning med udgangspunkt i Eilifsen et al, 2010 s. 7 

 

Det klassiske trepartsforhold i teorien udvides og modificeres i praksis for at tilpasse de knapt 

så generelle forhold jf. Figur 1. I praksis er påtegningen af årsregnskabet ikke en information, 

som er forbeholdt ejerne alene. I det omgivende samfund findes flere interessenter, som kan 

have behov for uafhængig information om virksomhedens økonomi.  

Kreditgivere og offentlige myndigheder kan have stor interesse i et retvisende billede af 

regnskabet for at vurdere risici ved for eksempel udlån, investering og korrekt indberetning af 

skatter.  Herved opstår ligeledes asymmetrisk information mellem virksomheden, der 

aflægger regnskabet, og de eksterne interessenter med interesse i virksomheden økonomiske 

tilstand.  Dermed opstår der et behov for en uafhængig revisionspåtegning i forhold til andre 

brugere end ejerkredsen. Krav fra interessenter er også noget, som brugere af den nye 

erklæringsstandard skal tage højde for.  

 

Udvidet gennemgang er ikke for alle 

Af lovforslaget fremgår det, at regeringen forventede, at nogle af de virksomheder, som kunne 

benytte den nye standard, stadig ville skulle vælge revision, blandt andet fordi at der er sket 

en opstramning af bankernes kreditvurdering (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012b).  
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Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at virksomhederne ud fra en forhandling 

mellem virksomhed og bank må vurdere hvorvidt banken kræver et revideret årsregnskab 

eller om banken kan godtage et regnskab som er gennemgået efter den nye erklæringsstandard 

for udvidet gennemgang (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012b). 

 

FSR fremhæver også dette i deres høringssvar til lovforslaget, hvor de siger: 

”Det vil ofte være de små virksomheders banker, der kræver, at virksomhederne møder op 

med et revideret regnskab, når de skal låne virksomhederne penge. Derfor er det afgørende, 

at bankerne vil acceptere en udvidet gennemgang af revision, der giver mindre sikkerhed end 

en revision.” (FSR, 2012c)  

 

Det forventes altså, at de små virksomheder sammen med bankerne selv skal foretage en 

vurdering af, hvilken erklæring og sikkerhed de ønsker på årsregnskabet. For den del af 

regnskabsklasse B som er underlagt revisionspligt betyder det et valg mellem revision eller 

udvidet gennemgang. De virksomheder i regnskabsklasse B som ikke er underlagt 

revisionspligt kan vælge mellem review, udvidet gennemgang, revision, assistance eller ingen 

ting. 

Når der skal vælges mellem disse alternativer er det vigtigt at virksomheden forstår dens 

omverden og interessenter – både interne og eksterne.  

De interne interessenter består først og fremmest af medarbejderne og ledelsen, mens de 

eksterne omfatter banker, leverandører, offentlige myndigheder, herunder SKAT, mv. 

Herunder vurderes banker at være en af de vigtigste og primære interessenter (Erhvervs og 

Vækstministeriet, 2013). Derfor vil denne opgave vil beskæftige sig med bankerne.  

Som følge af finanskrisen er det ikke blevet lettere for de små virksomheder, at få finansieret 

igangværende eller nye aktiviteter. Det viser blandt andet Håndværksrådets undersøgelse fra 

1. kvartal 2013 (Erhvervs og Vækstministeriet, 2013). Her finder 31 pct. af 

medlemsvirksomhederne, at adgangen til finansiering er begrænsende eller meget 

begrænsende for virksomhederne (Erhvervs og Vækstministeriet, 2013). På baggrund af dette 
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kan man så tvivl om, at en erklæring af mindre grad af sikkerhed også er hvad bankerne 

efterspørger. 

Virksomheder som er omfattet af den nye erklæringstandard står derfor over for en vigtig 

beslutning om, hvilken erklæring og hvilken grad af sikkerhed de ønsker at aflægge 

årsregnskab efter i forhold til de krav, deres interessenterne stiller. Men hvilke krav stiller 

bankerne? Jævnfør ovenstående er en af de vigtigste interessenter bankerne. Det kan derfor 

være interessant at undersøge bankernes holdning og krav til sikkerhed på årsregnskabet for at 

klarlægge om den nye erklæringsstandard opfylder bankernes krav til sikkerhed også i 

betragtning af de seneste års finanskrise.  
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1.1 Problemformulering 

I lovforslaget fremgår det, at det forventes, at nogle af virksomhedernes interessenter, 

herunder bankerne, stadig vil kræve et revideret regnskab fra deres kunder. En vurdering af, 

om virksomhederne kan vælge den nye erklæringsstandard må bero på de konkrete 

omstændigheder gældende hos de enkelte virksomheder. Det anses som en afgørende faktor, 

at interessenterne tillader at udvidet gennemgang kan vælges af virksomheder i 

regnskabsklasse B. Hvis ikke vil formålet med lovforslaget, nemlig administrative besparelse 

ikke kunne opfyldes. Da bankerne anses som en væsentlig interessent må det være afgørende, 

at bankerne kan godkende at deres kunder i regnskabsklasse B får fortaget Udvidet 

gennemgang af årsregnskabet.    

I nærværende opgave ønskes det derfor belyst, hvilke krav bankerne stiller til 

revisionsmæssig sikkerhed på årsregnskabet for de små virksomheder for at vurdere om 

udvidet gennemgang er tilstrækkeligt for bankerne. I hvilke tilfælde vil banken kræve at deres 

kunder i regnskabsklasse B får foretaget revision og hvornår er udvidet gennemgang 

tilstrækkeligt?  Hvilken værdi tillægger bankerne de supplerende handlingerne der udføres 

ved en udvidet gennemgang og mener bankerne, at netop disse handlinger er tilpasset dem 

som interessenter? 

På baggrund af ovenstående ønskes følgende problemstilling besvaret: 

 

Opfylder erklæringsstandarden om udvidet gennemgang  

bankernes krav til sikkerhed på årsregnskabet? 

 

Problemformuleringen vil blive besvaret med afsæt i disse operationelle spørgsmål: 

1)  Hvad er formålet med den nye erklæringsstandard? 

2)  Hvad indeholder lov nr. 1232 om udvidet gennemgang? 

- hvilke ændringer er der i forhold til nuværende regulering af revisors erklæring på 

årsregnskabet? 

3)  Hvad indeholder erklæringsstandarden om udvidet gennemgang? 
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4)  Hvordan adskiller udvidet gennemgang sig fra andre erklæringstyper? 

5) Giver erklæringsstandarden tilstrækkelig sikkerhed i forhold til bankernes krav?  

a. Hvad siger tidligere undersøgelser på området? 

b. Hvilken værdi tillægger bankerne et revideret årsregnskab? 

c. Er udvidet gennemgang tilstrækkeligt for bankerne? 

d. Hvilken værdi tillægger bankerne de fire supplerende handlinger? 

 

For at kunne undersøge ovenstående problemformulering, herunder de operationelle 

spørgsmål, vil de ændringer lovforslaget har medført til årsregnskabsloven og revisorloven 

bliver gennemgået.  Da erklæringsstandarden stadig er forholdsvis ny vil det endvidere bliver 

gennemgået hvad udvidet gennemgang er. Udvidet gennemgang vil herefter blive 

sammenlignet med de andre erklæringer for at vurdere, hvordan disse adskiller sig fra 

hinanden.  

For at undersøge opgavens problemformulering vil der både bliver foretaget egne 

undersøgelser og inddraget et studie af, hvad allerede foretagne undersøgelser på området 

fortæller. Dette vil blive gennemgået nærmere i afsnit 1.3.  

 

1.2 Empirisk afgrænsning 

Den nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang gælder for årsregnskabslovens 

regnskabsklasse B- virksomheder. Dette betegnes i opgaven også som små virksomheder, 

hvilket er i overensstemmelse med definitionen i årsregnskabslovens § 7 jf. afsnit 1.  

Udvidet gennemgang bygger på ISRE 2400 (revised) (FSR, 2013b), denne træder i kraft for 

regnskaber med regnskabsafslutning 31.december 2013 eller derefter. Der vil derfor blive 

taget udgangspunkt i ISRE 2400 (revised) i stedet for nuværende gældende standard.  

Opgavens problemformulering omhandler bankernes krav til sikkerhed på de små 

virksomheders årsregnskab. Derfor vil opgaven ikke kunne give svar på, hvorvidt øvrige 

interessenter kan eller ikke kan godkende, at de små virksomheder vælger udvidet 

gennemgang. De øvrige interessenters holdning vurderes dog også at kunne være en væsentlig 

faktor, når virksomhederne skal vælge hvilken revisorgennemgang af årsregnskabet de 

ønsker.   
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I det at opgaven ønsker at undersøge, hvorvidt udvidet gennemgang giver tilstrækkelig 

sikkerhed for bankerne, vil det være mest nærliggende at foretage sammenligning med 

revision og review. Derudover er det interessant, at kigge på assistance med opstilling af 

årsregnskaber, som derfor også vil blive inddraget. Øvrige erklæringer har ikke interesse for 

opgaven, og vil derfor ikke bliver behandlet.  

Det må forventes, at være de virksomheder som har kredit hos bankerne, hvor bankerne 

primært har interesse i valg af revisorerklæring. Da det ikke vurderes, at bankerne har særlig 

interesse i at få høj grad af sikkerhed for en virksomhed uden gæld til banken. Opgaven har 

derfor i sin undersøgelsesfase fokus på kreditafdelingernes holdning til erklæringsstandarden.   

Afgrænsninger som følger af metodevalg redegøres for nedenfor i afsnit 1.4 

 

1.3  Opgavens akademiske positionering  

Opgavens formål er, at undersøge hvorvidt den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang 

kan godkendes af bankerne. Det er nødvendigt at se hvad der tidligere er foretaget af 

undersøgelser på området, og forklare hvordan denne opgave positionerer sig i forhold til 

forskningsfeltet. Nedenstående gennemgang tager udgangspunkt i den del af forskningen, som 

er fundet relevant for netop denne opgaven, og er derfor ikke et udtryk for samtlige 

undersøgelser på området.  

Lempelse af revisionspligten har længe været et varmt emne. Da flere europæiske lande har 

fravalgt revisionspligten har der også været fokus på, hvorvidt dette var relevant for Danmark 

(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005).  

To undersøgelser der har dannet grundlag for en stor del af diskussionen om vedtagelse af den 

nye erklæringsstandard er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ”Rapport om revisionspligt for B-

Virksomheder i Danmark” fra 2005 (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005) samt en 

holdningsundersøgelse blandt banker i Danmark foretaget af Epinion på vegne af FSR(FSR, 

2010a). 

 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport bestod af en kvantitativ del og en kvalitativ del. Den 

kvalitative del bestod af 4 interviews med banker og den kvantitative del bestod af en 

spørgeskemaundersøgelse om værdien af et revisorpåtegnet årsregnskab. Undersøgelse der 
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blev foretaget på vegne af FSR i 2010, blev fortaget i forbindelse med forslaget til den nye 

erklæringsstandard. Undersøgelsen består af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 

omfattende ca. 60 pct. af de danske pengeinstitutter (FSR, 2010a). Undersøgesen fra 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er fra 2005 og er derfor fra før finanskrisen. FSRs 

undersøgelse er foretaget under finanskrisen og før vedtagelsen af den nye 

erklæringsstandard. Bankerne har derfor endnu ikke haft præcist kendskab til hvordan 

erklæringsstandarden ville komme til at se ud. Denne opgave giver derfor et nyt 

øjebliksbillede af bankernes holdning til erklæringsstandarden. Det er interessant at undersøge 

området nu, hvor bankerne må formodes der haves større kendskab til hvad 

erklæringsstandarden præcist indebærer og finanskrisen måske er aftagende.  

Emnet er ligeledes blevet undersøgt i andre kandidatafhandlinger. I en afhandling skrevet på 

Copenhagen Business School i foråret 2011 er bankernes forståelse af de forskellige 

erklæringer på årsregnskabet undersøgt (Henriksen et al). I den forbindelse viste 

undersøgelserne, som bestod af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med 235 

respondenter i 10 af landets største pengeinstitutter, at revision synes at være den eneste 

erklæring bankerne på daværende tidspunkt kunne acceptere fra kunder med kredit i banken 

(Henriksen et al, s. 86). Ved undersøgelsen blev der også spurgt om bankerne kunne acceptere 

udvidet gennemgang. Det viste sig, at de kun i begrænset omfang kunne acceptere dette 

(Henriksen et al). Denne undersøgelse ligger ligeledes før vedtagelsen af 

erklæringsstandarden, men afhandlingen drager nogle interessante og relevante konklusioner 

for denne afhandlings problemstilling. Det vil altså være interessant at undersøge, om 

bankerne holdning har ændret sig siden 2011. 

I 2012, hvor lovforslaget blev vedtaget, blev der i en afhandling undersøgt, hvad 

pengeinstitutternes forventning var til lovforslaget (Buncke et al). Undersøgelsen blev 

ligeledes foretaget som en kvantitativ undersøgelse blandt 32 danske pengeinstitutter, 

heriblandt nogle af Danmarks største pengeinstitutter (Buncke et al).  Afhandlingen så blandt 

andet på bankernes kendskab til erklæringsstandarden. Den viste, at 65 pct. havde kendskab 

hertil. Det må forventes, at bankerne i 2013 har et bedre kendskab til erklæringsstandarden. 

Bankerne er derudover spurgt til, om de mener, at erklæringsstandarden skal gælde for 

regnskabsklasse B virksomheder. I dette var 29 pct. uenige. At bankerne er enige i, at 

erklæringsstandarden skal gælde for regnskabsklasse B betyder ikke, at de kan acceptere 
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denne. Det vil derfor kunne give et mere nuanceret billede, at fortage kvalitative interview 

med bankerne omkring dette. Derudover viste undersøgelsen, at 45 pct. af de adspurgte 

pengeinstitutter ligeledes kunne forestille sig tilfælde, hvor den ikke kunne være relevant, som 

for eksempel ved negativ egenkapital (Buncke et al).   

Flere af bankerne mente, at det ville gøre erklæringen mere anvendelig hvis der blev foretaget 

tillægshandlinger til udvidet gennemgang af gennemgang af for eksempel varelager (Buncke 

et al).  Det vil her være interessant at få uddybet, om bankerne hellere ville have erstattet de 

nuværende handlinger med andre handlinger, samt hvilke værdi de tillægger de nuværende 

fire supplerende handlinger.  

De tidligere undersøgelser og kandidatafhandlinger er med til at skabe nogle forventninger til 

bankernes holdning, samt til at identificere områder i relation til denne opgaves 

problemformulering, som må undersøges nærmere. Denne opgave vil bidrage med et 

øjebliksbillede af bankernes krav til sikkerhed på årsregnskabet. Det vil blive undersøgt i 

kvalitative interviews med fire af landets største banker, om de kan acceptere udvidet 

gennemgang og hvilken værdi de tillægger erklæringsstandarden. Den kvalitative metode vil 

bliver brugt for, at få udbybet nogle af de tidligere foretaget kvantitative undersøgelser, og 

fordi det er vigtigt også at opnå en forståelse af hvorfor bankerne har den holdning de har. 

Tidligere forskning på området vil ligeledes blive inddraget som empiri i opgaven. Nærmere 

redegørelse for metodevalg fremgår af afsnit 1.4 nedenfor.  

 

1.4  Metode 

I dette afsnit redegøres for den valgte metode i opgaven herunder valg af undersøgelsesproces 

og indsamling af empiri.  

 

1.4.1 Metodologi – undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesign beskriver den måde, hvorpå man udforsker det fænomen, der er 

genstand for undersøgelsen (Andersen, IB, 2008). Det udgøres af en kombination af de 

fremgangsmåder, der benyttes ved indsamling samt analyse og tolkning af data(Andersen, IB, 
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2008). Undersøgelsesdesignet skal altså være med til at sikre, at besvarelsen af 

problemformuleringen sker på et klart og kontrollerbart grundlang.  

 

Figur 2 

Kilde: Andersen, IB, 2008 s. 25 

Ovenstående model beskriver, hvordan de forskellige elementer i undersøgelsen er forbundet. 

De grundlæggende elementer består af teori og empiri, analyse, tolkning og syntese 

(Andersen, IB, 2008). Teori/empiri, analyse og konklusion vil danne grundlag for opgavens 

del 2,3 og 4, men del 1 bestod af opgavens problemformulering og valgte metode.   

Opgaven tager udgangspunkt i problemformuleringen og de underspørgsmål, der er stillet for 

at besvare problemformuleringen. Da der er tale om en ny erklæringstype vil de ændringer 

erklæringsstandarden har medført i forhold til den eksisterende lovgivning blive gennemgået, 

og de forskellige erklæringer på årsregnskabet vil blive sammenlignet. Endvidere vil 

indholdet af erklæringsstandarden om udvidet gennemgang blive gennemgået, herunder 

erklæringsbekendtgørelsen. Dette vil udgøre opgavens teori jf. figur 1  

Målet med opgaven er eksplorativt idet det ønskes undersøgt, hvorvidt den nye 

erklæringsstandard om udvidet gennemgang opfylder bankernes krav til sikkerhed på 

årsregnskabet (Olsen, Poul Bitch 2003). For at undersøge dette vil der blive fortaget 

interviews med banker samt et studie af, hvad andre undersøgelser har vist. Egne 

undersøgelser og andre undersøgelser på området vil derfor udgøre hoveddelen af 
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afhandlingens empiri jf. figur 1. Valg af empiri vil bliver redegjort for nedenfor jf. afsnit 1.4.2 

dataindsamling 

Ud fra den relevante beskrevne teori og indsamlede empiri vil der blive analyseret og tolket 

på opgavens problemstilling og på baggrund heraf vil problemstillingen blive besvaret.  

 

1.4.2 Dataindsamling 

I dette afsnit vil der bliver redegjort for, hvilke overvejelser der er gjort omkring 

dataindsamling, samt hvordan denne skal understøtte en besvarelse af opgavens 

problemstilling. Der vil altså blive benyttet en empirisk forskningsteknik, da der vil blive 

anvendt indsamlede data, information og viden til at etablere sammenhængende analyser 

(Olsen, Poul Bitch 2003 s. 239). 

Der vil i denne opgave blive brugt både kvalitative- og kvantitative data. De primære data, vil 

bestå af kvalitative data, men de sekundære data, vil bestå af både kvalitative og kvantitative 

data.   

 

Sekundærdata 

Sekundære data vedrører allerede eksisterende datamateriale. Det indsamlede data består både 

af kvalitative og kvantitative data.  

Det vil være de sekundære data, der skal ligge til grund for den primære dataindsamling, og 

derved analysen. Derfor vil der blive gjort brug af forskellige kilder. Da emnet er nyt vil disse 

kilder i høj grad består af regelsæt og tidsskrifter, hvor emnet har været en del debatteret. 

Endvidere vil der bliver benyttet høringsvar tilhørende lovforslaget, samt offentligt 

tilgængelig rapporter, hvor lempelse af revisionspligten, samt værdien af revision for 

bankerne er undersøgt.    

Analysen og de foretagne interviews tager udgangspunkt i, hvad allerede foretagne større 

undersøgelser har vist, for eksempel undersøgelser udarbejdet af FSR og Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. Disse undersøgelser består primært af spørgeskemaundersøgelser, hvor 

bankernes holdning til sikkerhed (revisorerklæring) på årsregnskabet undersøges jf. afsnit 1.3. 
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Vigtige konklusioner fra undersøgelserne vil blive fremhævet og disse vil supplere den viden, 

som indsamles ved egne interviews.  

 

Primærdata 

Primærdata vil hovedsageligt bestå af kvalitative interviews med banker.  Det er valgt, da det 

er vurderet mest værdifuldt for opgaven at fortage interviews, hvor der tilegnes 

informationssæt ved, at interviewe nøglepersoner i bankerne omkring den samme sag.   

De kvalitative interviews vil bidrage til, at kunne afdækkes bankernes nuværende holdning og 

opnå en dybere forståelse af den nye erklæringsstandard. Der er tale om en ny 

erklæringsstandard og det må vurderes uvist, hvor meget erfaring bankerne har med emnet. 

Ved at fortage kvalitative interviews giver det også mulighed for at kunne supplere med 

forklaringer om erklæringsstandarden undervejs.  

En anden grund til, at benytte kvalitative interviews, skal findes i at der i samtalen ligger en 

vigtig mulighed for, at belyse forståelse, meningssystemer, kontekst mv. Der vil også være 

mulighed for opfølgende spørgsmål, hvor der graves dybere i et emne. Et kvalitativt interview 

vil derfor være med til at sikre, at der opnås svar på det der spørges om, da respondenten 

blandet andet også har mulighed for også at stille spørgsmål.  

Interviews vil blive foretaget med delvist struktureret interview som spørgemetode 

(Andersen, IB, 2008 s. 169). I opgavens beskrivende del, vil det blive belyst hvad udvidet 

gennemgang består af. Dermed opnås en teoretisk viden om emnet. Der er dog en række 

forhold, som ønskes belyst i forhold til bankernes vurdering af udvidet gennemgang og et 

revisorpåtegnet årsregnskab, som de interviewede banker kan bidrage med. Derfor er der 

udarbejdet en struktureret, men ikke endegyldig eller lukket, interviewramme jf. bilag 2 til 

anvendelse ved de fire interviews. Interviewguiden vil udgøre en ramme, det vil sige at 

spørgsmålene kan ændre rækkefølge og der vil kunne blive afveget fra guiden. Dog vil de 

fastlagte spørgsmål blive afdækket ved alle interviews, således at svarene på disse kan 

sammenlignes. Men at interviewguiden er en rammen betød at den kunne blive udvidet 

løbende, såfremt de første interviews giver ny viden. På den måde er der mulighed for at 

genoverveje at tilpasse spørgsmålene løbende. Alle fire interviews er refereret jf. bilag 3-6.  
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En væsentlig faktor når man benytter kvalitative og kvantitative undersøgelser er 

repræsentativitet. Det er afgørende for troværdigheden af undersøgelse. Der vil i opgaven 

blive fortaget fire interviews med banker, hvilket må betyde at der kan stilles spørgsmålstegn 

ved, om den indsamlede data udgør et repræsentativt grundlag. Fire interviews er som 

udgangspunkt ikke mange respondenter, hvis målet er at kunne sige noget generelt om 

hvorvidt udvidet gennemgang giver tiltrækkelig sikkerhed på årsregnskabet for bankerne. På 

baggrund af de fire interviews kan der derfor ikke foretages en statistisk generalisering. Dette 

betyder, at opgaven ikke vil give et generelt billede af bankernes holdning til den nye 

erklæringsstandard.  Opgaven vil derimod give et øjebliksbillede af de udvalgte bankers 

holdning i efteråret 2013. Undersøgelsesmetode er valgt, da der allerede er foretaget 

kvantitative undersøgelser på området jf. afsnit 1.3 og der ønskes en dybere forståelse af 

bankernes holdning til den nye erklæringsstandard, hvilket der ikke ville kunne opnås ved en 

kvantitativ undersøgelsesmetode.  

 

De fire banker i undersøgelsen er repræsenteret af medarbejdere med mange årserfaring inden 

for erhvervsrådgivning og kreditgivning, og de repræsenterer nogle af de største banker i 

Danmark. Især den sidste betragtning er med til at gøre resultatet mere validt og hvis de ikke 

er med til at give et repræsentativt svar, så måske med til at tegne en tendens og et 

øjebliksbillede af, hvordan bankerne forholder sig til den nye erklæringstandard.  Det betyder 

at opgaven viser et øjebliksbillede og derfor ikke nødvendigvis har en mere langsigtet 

gyldighed. Der er ikke foretaget interview med mindre lokalbanker, hvorfor disses holdning 

ikke er repræsenteret i opgaven. 

At foretage kvalitative interviews kan betyde, at denne ene person som interviewes holdning 

ikke nødvendigvis repræsenter hele banken. Der vil dog ved interviews blive spurgt ind til 

bankens generelle politik og holdning på området, således at en forståelse at dette også kan 

opnås.  Det er dog en præmis ved metoden, at der kan være en gråzone mellem respondenten 

som privatperson og som medarbejder. Det tages der højde for ved at spørge ind til bankens 

holdning og retningslinjer og ikke hvad den enkelte persons holdning er. Der vil dog altid 

være en gråzone.  
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1.5  Kildekritik 

Der vil i opgaven blive anvendt både offentligt tilgængelige kilder, samt primærdata. På 

baggrund af den indsamlede data, vil der være forskel på måden data skal behandles og tolkes 

på. Kildekritik vil blive behandles løbende i opgaven. 

 

1.6 Struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 

Kilde: egen tilvirkning 

Ud fra ovenstående undersøgelsesdesign og metodevalg kan der dannes et overblik over 

opgavens struktur. Strukturen viser hvorledes problemformuleringen vil bliver besvaret, 

herunder rækkefølgen undersøgelserne vil bliver foretaget i.  

  

Problemformulering 

Sammenligning med 

revision og review 

Ændring til lovgivning  

Formålet med 

erklæringsstandarden 

Interview med 

bankerne 

Undersøgelser om 

bankerne 
Konklusion og 

perspektivering 

Indledning Analyse Teori og Empiri Konklusion 
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Del II 

2 Formålet med den nye erklæringsstandard 

Lovforslaget om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven blev fremsat af 

erhvervsminister Ole Sohn og vedtaget den 6. december 2012. Lovforslaget har form af en 

bemyndigelse til at fastsætte nærmere bestemmelser om den nye erklæringsstandard i 

erklæringsbekendtgørelsen, således at det blev muligt at indføre en ny erklæringsstandard for 

klasse B-virksomheder.  

Lovforslaget om indførelse af en ny erklæringstandard, er fremsat efter længere tids 

diskussion jf. indledningen, afsnit 1, om potentielt bortfald af revisionspligten for klasse B-

virksomheder, som er tilladt inden for EU. Når lovgivning i Danmark reguleres både nationalt 

og internationalt skyldes det, at Danmark som EU-medlem er nationalt forpligtet til at 

indarbejde EU’s direktiver i den nationale lovgivning. 

Lovforslaget tager udgangspunkt i regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, 

hvoraf det fremgår at man ønsker at forenkle revisionspligten for de små virksomheder 

(Regeringen, 2012). Da virksomheder i dag arbejder globalt var ønsket en revision af høj 

kvalitet, som kunne skabe tillid til årsrapporterne. De 37 internationale revisionsstandarder 

som revision bygger på er primært rettet mod større virksomheder, man ønskede derfor 

gennem lovforslaget at skabe en standard tilpasset de små virksomheder (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2012b). For at skabe tillid til årsrapportering var der et politisk ønske om, at 

der blev afgivet en erklæring med positiv konklusion (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012b). 

Det fremgår herunder, at regeringen forventer at tiltaget vil kunne lette de administrative 

byrder for de små virksomheder med ca. 25 procent, hvilket samlet kan lette erhvervslivet for 

236 mio. kr. i udgifter på samfundsniveau (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012b). 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik det dog, at regeringen forventede at nogle 

virksomheder stadig ville skulle vælge revision, da der er sket en opstramning af for eksempel 

bankers kreditvurdering (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012b).  

 

I høringssvaret fra FSR fremhæves det, at FSR hilser det nye alternativ velkommen, da de 

mener det er vigtigt at virksomheder har mulighed for at få en erklæring på deres regnskab, 
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uden den høje grad af sikkerhed som opnås ved en revision (FSR, 2012c). Dog fremhæver de 

at det er farligt at kalde det for en revision, da der ikke er tale om en revision, men udvidet 

gennemgang (udvidet review). FSR fremhæver, at det er deres holdning, at det nye forslag 

generelt vil mindske de administrative byrder hos de små virksomheder, samtidigt med at 

virksomhederne har en mulighed for at få en erklæring på deres regnskab(FSR 2012a). 

Morten S. Renge fra FSR udtaler omkring dette: 

”Banker, kreditorer og samhandelspartnere har behov for troværdig regnskabsinformation. 

For de mindre virksomheder bør man derfor ikke bare fjerne den lovpligtige revision uden at 

sætte noget andet i stedet. Det problem får vi løst med den nye standard”, siger Morten S. 

Renge (FSR 2012a). 

 

Af ovenstående udtalelse fremgår det, at det har været et vigtigt punkt for FSR at 

revisionspligten ikke bare blev afskaffet for regnskabsklasse B virksomheder. 

 

2.1 Loven om udvidet gennemgang 

En af revisors primære opgaver er påtegning af et revideret årsregnskab, udarbejdelse af 

protokollat, samt andre erklæringer med sikkerhed. Alle disse opgaver reguleres i Danmark 

gennem lovbestemmelser og revisionsstandarder. 

I de følgende kapitel vil der blive redegjort for hvordan vedtagelsen af udvidet gennemgang 

ændrede de gældende love og standarder og revisors påtegning af årsregnskaber. 

Kravene til revisors påtegning af åreregnskabet reguleres i Danmark af nedenstående: 

 Revisorloven (overordnet lovgrundlag for revisorerklæringen) 

 Erklæringsbekendtgørelsen (hvad skal revisorerklæringen indeholde) 

 De internationale revisionsstandarder (anbefalinger til hvad en revisorerklæring skal 

indeholde samt vejledning mv.) Danske revisorer er forpligtet til at følge de 

internationale standarder udstedt af IFAC, og må kun fravige dette hvis national 

lovgivning tillader dette. 
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Nedenstående skema sammenfatter hvilke regler og lovgivning de forskellige erklæringer på 

årsregnskabet er underlagt: 

 Revision Udvidet gennemgang Review 

Årsregnskabsloven JA JA JA 

Selskabsloven JA JA JA 

Revisorloven JA JA delvist 

Erklæringsbekendtgørelsen JA JA JA 

Revisionsstandarderne ISA 100-999 Ingen* ISRE 2400 

* Udvidet gennemgang bygger på ISRE 2400, men med supplerende handlinger. 

Figur 4 – egen tilvirkning 

 

2.1.1 Ændringer i årsregnskabsloven 

Ændring af årsregnskabslovens § 135 medfører at virksomheder i regnskabsklasse B kan 

fravælge revision og erstatte denne med en udvidet gennemgang af årsregnskabet. For at være 

omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B må virksomheden ikke overstige to af 

følgende grænser i to på hinanden følgende regnskabsår: 

- Balance sum: 36 mio. kr.  

- Omsætning: 72 mio. kr. 

- Antal ansatte: 50 

Den væsentlige ændring i paragraffen er, at der er indsat en sætning, som muliggør at 

virksomheder i regnskabsklasse B kan til vælge udvidet gennemgang:  

”… En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. 

pkt. udføre efter en særlig erklæringsstandard for små virksomheder, hvis indhold fastsættes 

af Erhvervsstyrelsen jf. dog stk. 2. og 3…” (Årsregnskabsloven, § 135) 

 

Erklæringsstandarden gør det altså muligt for virksomheder i regnskabsklasse B, at få en 

revision uden, at skulle følge de internationale revisionsstandarder en normal revision skal 

udføres efter. Virksomheder i regnskabsklasse C og D samt Holdingselskaber med en 
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balancesum over 36 mio. kr., nettoomsætning på over 72 mio. kr. samt et antal medarbejdere 

på over 50 personer på koncernniveau vil stadig fremadrettet være underlagt revisionspligt. 

 

I de tilfælde hvor virksomheden ved særlovgivning har pligt til at lade årsregnskabet revidere, 

for eksempel ved lovgivning om offentlige tilskud eller lignende, kan virksomheden ikke 

vælge at lade årsregnskabet revidere efter erklæringsstandarden (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2012b s. 12). Undtagelser kan findes, hvor særlovgivningen tillader dette.  

Holdingselskaber bliver sidestillet med andre selskaber i forhold til revisionspligt, dog med 

den betingelse at hele koncernen ikke må overstige kasse-kravene for klasse B virksomheder 

jf. årsregnskabsloven § 135 stk. 3. Dette vurderes ud fra en simpel summering af 

holdingselskab og associerede selskaber, nettoomsætning, balance og antal ansatte uden 

interne eliminering og hensynstagen til ejerandel, men dog inklusiv udligning af 

kapitalandele.  

 

Rent lovteknisk er udvidet gennemgang det samme som revision. Dette betyder også at 

lovgiver har, skulle foretage minimal ændring den allerede eksisterende lovgivning. 

Ændringen i ÅRL § 135 betyder derfor, at alle revisors pligter og rettigheder ved en revision 

også består ved udvidet gennemgang. Dette indebærer at revisor er underlagt tilsynsbaseret 

kontrol, skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, opfylde krav til uafhængighed jf. 

uafhængighedsbekendtgøren, skal følge etiske regler, mulighed for disciplinære sanktioner, 

supplerende oplysninger ved ledelsesansvar, underretning til afdelingen for Særlig 

Økonomisk Kriminalitet(SØK) om økonomiske forbrydelser mv. Endvidere har revisor pligt 

til at deltage i generalforsamlingen, hvis dette kræves af virksomheden mv.  

Endvidere er der sket ændringer til § 135 stk. 6, hvor det fremgår at virksomhederne kan 

tvangsunderlægges revision i 3 år, såfremt der er sket lovovertrædelser i tilknyttede 

virksomheder. Endvidere kan revision påkræves, hvis der har været tale om ulovligt 

aktionærlån jf. § 135 stk. 7. Det betyder at de offentlige myndigheder har mulighed for at 

kræve revision, hvor der er behov for at kontrollere virksomhederne i højere grad. 
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Virksomheder kan efter den 1. januar 2013 beslutte, at overgå til den nye standard med 

fremadrettet virkning (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012b s. 6). Dette skal vedtages på den 

ordinære generalforsamling, hvor årsrapporten også godkendes jf. Selskabsloven § 88. stk. 1 

nr. 3. Beslutningen skal tages fremadrettet. Der er oplysningspligt i det år hvor virksomheden 

overgår til den nye standard, men det er ikke et krav, at der fremadrettet skal oplyses om 

ændringen jf. årsregnskabslovens § 10, hvilket ellers har været et krav, når en virksomhed har 

fravalgt revision. Fravalg af oplysning omkring overgang til udvidet gennemgang begrundes 

med, at det ikke vurderes som en vigtig information for regnskabslæseren, at virksomheden 

går fra revision til udvidet gennemgang, da man stadig vil være underlagt revisorkontrol af 

virksomhedens regnskabsoplysninger (Erhvervsstyrelsen, 2012b).  

 

2.1.2 Ændringer i Revisorloven 

I Danmark er revisors påtegning af årsregnskabet primært reguleret gennem ”Lov om 

godkendte revisorer og revisionsvirksomheder” (Revisorloven) jf. RL § 1 stk. 2, som følge af 

ændringer ved EU 8. selskabsdirektiv i 2008 (Revisorloven)  

Revisorloven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber 

og andre erklæringer med sikkerhed, hvis disse ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens 

eget brug. Erklæringer i topartsforhold vil derfor ikke være omfattet af revisorlovens 

bestemmelser, ved mindre erklæringerne ikke er lovkrævet. 

 

Loven om udvidet gennemgang medfører også en række ændringer til Revisorloven. Det 

betyder, at lovens paragraf 16 stk. 4 ændres i forbindelse med vedtagelse af loven om udvidet 

gennemgang til, at: 

”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsatte nærmere regler om etik, udførelse af revisions-

opgaver og revisors afgivelse af revisionspåtegninger, herunder revisors udtalelser om 

ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven samt ved revisors afgivelse af andre 

erklæringer med sikkerhed. Styrelsen kan bestemme, at revisorer og revisionsvirksomheder 

skal benytte digital signatur eller en tilsvarende elektronisk signatur i forbindelse med 

udøvelsen af opgaver, der er omfattet af § 1, stk. 2”(Revisorloven, § 16 stk.4 ) 
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Ændringen betød, at Erhvervsstyrelsen fik hjemmel til at indføre nærmere regler om udførelse 

af andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Lovhjelmen er nødvendig, da man jf. afsnit 2 

alene må fravige de internationale standarder såfremt dette er tilladt i national lovgivning.  

Idet at standarden bliver frigjort fra international lovgivning kan eventuelle justeringer af 

lovlovningen ske i dansk kontekst.  

Statsautoriserede og registrerede revisorer skal ifølge revisorlovens § 16. stk. 1, hvor det 

fremgår at ved udførelse af opgaver, hvor der afgives en erklæring med sikkerhed, der ikke 

udelukkende er bestemt til hvervgivers egen brug, skal agere som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Dette gælder også ved udvidet gennemgang. 

At revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant er vigtigt at have in mente. Revisors 

revisionspåtegning er en måde at blåstemple et regnskab over for omverdenen. Det er derfor 

vigtigt at revisor afgiver korrekt påtegning, da det ellers kan få generelle konsekvenser for 

tilliden til revisor og dermed øge forventningskløften. Endvidere skal revisor udføre opgaven 

i overensstemmelse med god revisionsskik, herunder med den nøjagtighed og hurtighed, som 

hvervets beskaffenhed tillader (Füchsel et al s. 62).  Der findes ikke en præcis beskrivelse af 

”god revisionsskik” i loven (revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen eller vejledning). God 

revisionsskik er et paraplybegreb, der dækker over underliggende standarder. Begrebet kædes 

normalt sammen med de fem globale etiske grundprincipper, der stammer fra IFAC’s Code 

og Ethics: integritet, fortrolighed, objektivitet, professionel adfærd, professionel kompetence 

og fornøden omhu (Füchsel et al s. 62). Generelt lægges der til grund for udtrykket, at revisor 

skal agere som en bonus pater revisor. Begrebet er dermed i overensstemmelse med det 

strafferetslige stillingstager til revisorsansvar. God revisionsskik er ikke en fastlagt størrelse, 

idet den er afhængig af samfundsforholdene og udviklingen heri.  

 

Af RL § 20 fremgår det, at revisor skal afgive et revisionsprotokollat. Protokollatet skal 

redegøre for arten og omfanget af den udførte revision, og en konklusion om øvrige forhold, 

der kan have betydning for bestyrelsens stillingstagen. Til RL § 20 er tilføjet, at revisor ikke 

skal udarbejde en protokol hvis revisionen er udført efter Erhvervsstyrelsens nye 

erklæringsstandard jf. Revisorloven § 20. Netop dette punkt har været omdrejning for en del 

diskussion i forbindelse med vedtagelsen af udvidet gennemgang. I første lovudkast fremgik 
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det, at der skulle føres en protokol ligesom ved revision. Dette kritiserede FSR dog i deres 

høringssvar (FSR, 2012c). FSR begrundede deres kritik med at kommunikationen i mindre 

selskaber ofte er uformel. I APSer er der for eksempel heller ikke krav om en bestyrelse, 

hvorfor kommunikationen foregår direkte med ledelsen jf. Revisorloven § 20. En anden 

væsentlig pointe fra FSR var at udvidet gennemgang bygger på reviewstandarden ISA 2400 

(revised) (FSR, 2013h), hvorfor krav om protokol ikke vil stemme overens med den standard 

udvidet gennemgang bygger på. Kraven om en protokol anses endvidere ikke for at være 

administrativt lettende (FSR, 2012c). Der er ifølge standarden stadig krav om kommunikation 

med ledelsen, men den er ikke form fast  (FSR, 2013h, pkt.42).  

Kravet omkring en protokol blev frafaldet, men kan stadig til vælges af virksomhedens 

ledelse, ved indgåelse af en særlig aftale med revisor.  

 

2.1.3 Erklæringsbekendtgørelsen 

 I Erklæringsbekendtgørelsen af 17. maj 2013 findes de øvrige detaljer omkring afgivelsen af 

revisorerklæringer, samt angivelse af i hvilke tilfælde revisor skal give en supplerende 

oplysning eller tager forbehold (Erhvervsstyrelsen, 2013). 

 Ifølge erklæringsbekendtgørelsen skal udformning af erklæringer ske under hensyntagen til 

de forhold, som det må formodes, at modtager vil tillægge betydning (Erhvervsstyrelsen, 

2013). Erklæringsvejledningen specificerer modtager som investorer og kreditorer 

(Erhvervsstyrelsen, 2013). Revisor skal inddrage alle forhold, der vurderes væsentlige for 

erklæringen. Væsentlighed defineres ud fra specifikke forhold og på baggrund af, om det vil 

kunne påvirke regnskabsbrugere i deres økonomiske beslutninger. 

Indførslen af den nye erklæringsstandard fremgår under bilag 1 om ”Erhvervsstyrelsens 

erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af regnskaber) i 

erklæringsbekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer. Endvidere er der indsat et 

ny kapital i selve bekendtgørelsen om erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber som 

omfatter §§ 9-11. 



27 

 

Erklæringsstandarden for udvidet gennemgang bygger på IFACs reviewstandard ISRE 2400 

(revised). Dette må betyde, at erklæringsstandarden højest sandsynligt fremover vil bliver 

opdateret, når der sker ændringer til den internationale standard.  

 

2.1.3.1  Indholdet af erklæringsstandarden 

Erklæringsstandardens bilag 1 om udvidet gennemgang bygger, som tidligere beskrevet, på 

den af FSR udarbejdede standard i 2009, men er blevet modificeret af Erhvervsstyrelsen i 

starten af 2013. FSR-standard om udvidet gennemgang er trådt i kraft, og skal derfor følges af 

FSRs medlemmer i Danmark.  

 

2.1.3.2  Formål med udvidet gennemgang 

Formålet med en udvidet gennemgang er, at opnå begrænset sikkerhed gennem 

reviewhandlinger, som bygger på ISRE 240 (revised). Ud over review-delen skal der 

foretages fire supplerende handlinger for at øge sikkerheden i erklæringen, således at der 

opnås en sikkerhed der er højere end ved review. Basalt er udvidet gennemgang derfor blot: 

 Review efter IFACs nye ISRE 2400 

 Supplerende handlinger, som er præcist defineret i standarden (FSR, 2013c)  

 

De to elementer er valgt ud fra de små virksomheders særlige karakteristika (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2012b). Typisk vil der i mindre virksomheder være sammenfald mellem 

ejer og direktør, hvilket betyder at papirgangene er uformelle og interessenterne vil typisk 

være banken og SKAT. 

 Ved udvidet gennemgang er det målet at afgives en erklæring med positiv konklusion. 

udvidet gennemgang kan dermed være aktuelt for virksomheder, der vurderer, at de ikke har 

behov for revision, men som gerne vil opnå revisors positive erklæring på, at de informationer 

de offentliggør i regnskabet er troværdige (FSR 2012g). 

Formålet beskrives jf. erklæringsstandarden således (FSR, 2013c, afsnit 6): 

”Revisors mål ved en opgave efter denne standard er at: 
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a) sætte revisor i stand til på basis af de udførte handlinger at udtrykke en konklusion af, 

hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven (jf. afsnit 56-72) og 

b)  afgive erklæring på årsregnskabet som helhed i henhold til erklæringsbekendtgørelsen 

§§9-11 og kommunikere i overensstemmelse med kravene i denne standard” 

 

2.1.3.3  Udvidet gennemgang – udførsel og arbejdshandlinger 

Revisor skal i forbindelse med planlægningen gøre sig de samme overvejelser som ved 

review. Revisor skal ligeledes planlægge sin gennemgang således, at der opnås begrænset 

sikkerhed igennem reviewhandlingerne og yderligere sikkerhed igennem de supplerende 

handlinger (FSR, 2013c, afsnit 43). På baggrund af disse handlinger skal revisor kunne 

udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet er aflagt efter loven og standarden om 

udvidet gennemgang. Kravene i årsregnskabsloven samt revisorloven skal ligeledes være 

opfyldt ved en udvidet gennemgang.  

Revisor skal ligeledes opnå et kendskab til virksomheden, dens organisation, 

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

omkostninger, transaktioner med nærtstående parter, besvigelser, going concern, 

efterfølgende begivenheder (FSR, 2013c) Endvidere skal revisor gøre sig de samme 

overvejelser omkring væsentlighed som ved en gennemgang efter de internationale revisions 

standarderne.  

Det er vigtigt for revisor at opnå et kendskab og forståelse af virksomhedens omgivelser og 

interne forretningsgange (FSR, 2013c, afsnit 31) Dette er nødvendigt, da revisor skal opnå en 

forståelse af virksomheden for at kunne bestemme, hvilke handlinger som bedst vil kunne 

afdække risiko. Især den indledende regnskabsanalyse er et vigtigt element, da revisor ikke 

skal udtale sig om hele regnskabet, men alene om at undersøge de mest væsentlige og 

risikofyldte poster.  

 

Af erklæringsstandarden fremgår det at revisor for at opnå tilstrækkelig og egnet bevis skal 

revisor (FSR 2013c, afsnit 33): 
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… udforme og udføre forespørgsler og analytiske handlinger for at: 

 Behandle alle væsentlige poster i årsregnskabet, herunder oplysninger, og 

 Fokusere på områder i årsregnskabet, hvor væsentlige fejlinformationer sandsynligvis 

kan opstå 

 

Det fremgår ovenfor at revisor primært skal opnå sin overbevisning gennem forespørgsler og 

analytiske handlinger. Forespørgsler er når revisor indhenter information fra den daglige 

ledelse eller andre personer i virksomheden, der har relevant viden. Forespørgslerne kan dog 

også udvides til ikke-finansielle forespørgsler (FSR, 2013c, afsnit A68). For eksempel 

forespørgsler om transaktioner med nærtstående parter. Vurdering af svar på forespørgslen er 

ligeledes en del af handlingen.  

 Analytiske handlinger er en analyse af forventelige sammenhænge mellem finansielle og ikke 

finansielle oplysninger omkring virksomheden. Revisor skal opstille en 

forventning/forudsætning til for eksempel en regnskabspost og kontrollere sammenhænge. 

Hvis analysen afviger skal årsagen hertil undersøges. For eksempel kan lønninger 

sammenholdes med forventning til udvikling ift. til- og afgange samt prisudvikling. Dette vil 

blive gennemgået nærmere jf. afsnit 2.2.2.2 

I de tilfælde hvor revisor vurdere at der kan være risiko for, at regnskabet er fejlbehæftet, bør 

revisor foretage yderligere gennemgangshandlinger, som gør revisor i stand til at konkluder 

om forholdene betyder, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation (FSR, 2013c, 

afsnit 44). 

 

2.1.3.4 Supplerende handlinger 

Revisor skal som led i en udvidet gennemgang udføre fire supplerende handlinger. Det er fire 

foruddefinerede handlinger, og der skal hverken foretages mere eller mindre. Handlingerne 

består af indhentelse af en række eksterne bekræftelse i relation til udvalgte poster. Ved en 

udvidet gennemgang skal indhentes følgende pr. balance dag (FSR, 2013c, afsnit 43), såfremt 

handlingerne er relevante for virksomheden:  
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- tingbog, personbog og bilbog   

- engagementbeskæftigelser  

- advokatbreve 

- dokumentation for indberettet AM- bidrag, A-skatter, merværdiafgifter og lønsumsafgiver.  

Alle ovenstående handlinger er relevante, når de forhold, som handlingen vedrører, foreligger 

i den konkrete situation. Det vil sige, at relevans ikke går på revisors skønsmæssige 

vurdering, men på om forholdet er objektivt set foreligger. 

 

Indhentelse af udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog 

Jævnfør erklæringsbekendtgørelsens (FSR, 2013c, afsnit 43) skal revisor indhente udskrifter 

vedrørende tingbog, personbog og bilbog, såfremt det er relevant for den pågældende 

virksomhed.  

Handlingerne udføres med henblik på, at kontrollere, om informationerne i årsregnskabet er i 

overensstemmelse med årsregnskabslove, herunder om virksomheden har ejerskab til 

aktiverne samt, om aktiver er anvendt som grundlag for sikkerhedsstillelse (FSR, 2013c, 

afsnit A79).  

Revisor skal altid indhente udskrift fra personbogen med henblik på at opnå tilstrækkelig 

overbevisning om, hvorvidt virksomheden har virksomhedspant eller pant i andet løsøre. 

Udskrifter fra tingbog, herunder andelsboligbog, og bilbog indhentes for virksomheder, der 

ifølge årsregnskabet har aktiver, der omfattes af tinglysningsloven (FSR, 2013c, afsnit 79). 

 

Indhentelse af engagementsbekræftelse 

Ifølge erklæringsbekendtgørelsen skal revisor indhente engagementsbekræftelser pr. 

balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter, såfremt det er relevant (FSR, 2013c, afsnit 

43). 

Indhentelsen af engagementsforespørgslen sker med henblik på kontrollere (FSR, 2013c 

afsnit A80): 
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 ”Tilstedeværelse af virksomhedens indeståender og værdipapirer, herunder 

sikkerhedsstillelse i disse. 

 Fuldstændighed af forpligtelser over for pengeinstitutter, herunder kontraktlige 

forpligtelser, garantier og kautioner.” 

Engagementsforespørgslen har til formål at bekræfte mellemværendet mellem virksomheden 

og dens bankforbindelse. Forespørgslen fremsendes af revisor til kunden, som sender denne 

videre til den pågældende bank. Banken besvarer forespørgslen direkte til revisor for, at 

revisor opnår direkte bekræftelse fra tredjemand. Det præciseres i 

erklæringsbekendtgørelsens, hvornår det er tale om et mellemværende:  

”Omfatter også mellemværender, der på balancedagen udviser DKK 0, medmindre kontoen 

kan dokumenteres lukket
”
 (FSR, 2013c, afsnit A80) 

Det vil sige, at revisor skal indhente engagementsbekræftelse fra alle virksomhedens 

bankforbindelser, også for konti med en saldo på 0 kr. Dette krav fremgår ikke direkte af de 

internationale revisionsstandarder. Til fremsendelse af engagementsforespørgslen skal revisor 

anvende standardforespørgslen udarbejdet mellem FSR og Finansrådet (FSR, 2013c, afsnit 

43). 

 

Indhentelse af advokatbrev(e) 

Revisor skal stort set udføre de sammen handlinger ved udvidet gennemgang som ved 

revision i forbindelse indhentelse af advokatbreve. Revisor skal ifølge (FSR, 2013c, afsnit 

43). 

”Indhente oplysninger på eller efter balancedagen ved forespørgsler til virksomhedens 

advokatforbindelser (advokatbreve), såfremt det er relevant”.  

I tilfælde af at revisor får kendskab til, at virksomheden har brugt advokat eller er/har været 

involveret i spørgsmål, tvister, retssager eller lignende forhold, skal revisor udsende 

forespørgsler til eventuelle advokater, der er involveret i de pågældende forhold. Revisor 

udsender forespørgslen med henblik på (FSR, 2013c, afsnit A81): 
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1. Fremsende forespørgsel med henblik på at indhente information om eventuelle/verserende 

forhold, herunder information om de sandsynlige udfald heraf, og de hermed forbundne 

omkostninger for virksomheden. 

2. Kontrollere at informationerne er oplyst i årsregnskabet i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. 

 

Viden om eventuelle sager kan fremkomme ved revisors gennemgang af øvrige 

regnskabsposter som tilgodehavender fra salg eller hvis ledelsen gør opmærksom på dette. 

 

Indhentelse af dokumentation for indberetninger til SKAT 

Revisor skal i forbindelse med udvidet gennemgang udføre specifikke handlinger i 

forbindelse med indberetninger af A-skat, AM-bidrag, lønsumsafgift og merværdiafgift. 

Revisor skal afstemme 3, dog afhængigt af indberetningspligten, indberetninger til SKAT 

herunder: A-skat, AM-bidrag, lønsumsafgift og merværdiafgift til bogføringen for tre perioder 

eller det færre antal perioder, som virksomheden har indberetningspligt til i det pågældende 

regnskabsår (FSR, 2013c, afsnit 43). Revisor skal sikre sig, at indberetningerne er foretaget 

rettidigt og på et korrekt grundlag af bogføringen (FSR, 2013c, afsnit 43). Der foretages 

derfor ikke kontrol af boniteten.  

Finder revisor fejl i ovenstående, skal revisor ud over en eventuel påvirkning på årsregnskabet 

tage stilling til, om forholdet kan medføre ledelsesansvar (FSR, 2013c, afsnit 43). 

Denne supplerende handling vil i de fleste tilfælde betyde, at revisor skal foretage flere og 

mere omfattende handlinger i forhold til revision i forbindelse med gennemgang af A-skat, 

AM-bidrag, lønsumsafgift og merværdiafgift. 

 

2.1.3.5  Bevis og dokumentation 

Ved udvidet gennemgang skal revision indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at 

danne grundlag for revisions konklusions på årsregnskabet. Begreberne ”tilstrækkeligt” og 

”egnet” er indbyrdes afhængige. Tilstrækkeligheden henvender sig mod mængden og 

egnetheden mod kvaliteten. Mængden af revisionsbeviset vil dog afhænge af risikoen for 



33 

 

væsentlig fejinformation og af kvaliteten af beviset. Høj risiko vil altså kunne nedsættes af en 

større mængde revisionsbevis af højere kvalitet. En større bevismængde vil dog ikke 

nødvendigvis kompensere for at beviset er af dårlig kvalitet.  

Arten og den tidsmæssige placering af bevisindsamlingen vil variere fra erklæringsopgave til 

erklæringsopgave.  

 

Tilgængeligheden af oplysninger ved forespørgsler er ofte begrænset. Her skal revisor bruge 

sin professionelle skepsis og kendskab til virksomheden og den daglige ledelses gennemførsel 

af udtrykte hensigter (FSR, 2013c, afsnit A70).  

De analytiske handlinger skal være baseret på dokumentation som vurderes tilfredsstillende i 

relation til formålet med disse handlinger. Dermed stiller disse handlinger ligeledes store krav 

til revisors kendskab til virksomheden (FSR, 2013c, afsnit A75). For at kunne vurdere 

grundlaget, er det nemlig afgørende at revisor har opnået kendskab til hvordan udarbejdelsen 

af oplysninger fremkommer samt de tilknyttede kontroller (FSR, 2013c, afsnit A75). 

Såfremt revisor bliver opmærksom på forhold, der giver anledning til at mene, at regnskabet 

kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor foretage yderligere reviewhandlinger 

(FSR, 2013c, afsnit 44). Ligeledes skal revisor vurdere det opnåede bevis ved de udførte 

handlinger. Hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt og egnet bevis ved de udførte handlinger, 

skal revisor udføre andre handlinger, som revisor vurderer nødvendige for at kunne udforme 

sin konklusion på regnskabet (FSR, 2013c, afsnit A86). Handlingerne er ikke specificeret 

nærmere, og det er derfor op til den enkelte at vurdere, hvad der ud fra de givne forhold skal 

til for at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at afgive en konklusion eller til at kunne afgive 

en konklusion med forbehold eller supplerende oplysning.  

Der indhentes endvidere en regnskabserklæring fra ledelsen, som vil minde om den, der 

indhentes i forbindelse med revisionen.  
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2.1.3.6  Revisors erklæring 

Revisors erklæring på det udførte arbejde, ved udvidet gennemgang, kan se ud som 

nedenstående (FSR 2013d): 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Til kapitalejerne i selskab B  

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for selskab B for regnskabsåret 201x. 

Årsregnskabet, der omfatter [anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 

egenkapitalopgørelse og noter], udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede 

gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små 

virksomheder.  

Dette kræver, at vi overholder revisorloven, samt planlægger og udfører handlinger med 

henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover 

udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere 

sikkerhed for vores konklusion.  

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen 

og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt 

krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en 

revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af 

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 201x i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven.
4
 

 

Ligesom ved revision udtrykkes der ved udvidet gennemgang en positivt formuleret 

konklusion. Dog udtrykker revisor alene en konklusion ud fra det udførte arbejde.  

 

2.2 Sammenligning med andre påtegninger 

Udvidet gennemgang er en dansk standard, som er vedtaget ved national lovgivning. Revision 

og review bygger på internationale standarder, som udsendes af IFAC. 

IFAC har defineret erklæringer med sikkerhed i den Internationale begrebsrammen for 

erklæringsopgaver med sikkerhed (begrebsrammen), som første gang udsendt af IFAC i 

december 2003 (Füchsel et al, s. 168). Begrebsrammens formål er at beskrive og definerer de 

elementer der er i en erklæringsopgave med sikkerhed (FSR, 2012f). Denne angiver dog ikke 

retningslinjer for udførelsen af erklæringsopgaver med sikkerhed og udgør derfor ikke en 

egentlig erklæringsstandard. Retningslinjer for udførelse kan findes i de enkelte ISA’er, 

ISRE’er og ISAE’er (Füchsel et al, s. 168). 

Ifølge begrebsrammen en erklæringsopgave med sikkerhed en opgave, hvor revisor udtrykker 

en konklusion, der er udformet for at øge graden af tillid, som tiltænkte regnskabsbrugere kan 

have til vurderingen eller målingen af et erklæringsemne efter et sæt af forud definerede 

kriterier (FSR, 2012f, punkt 7). Dette kunne for eksempel være, at øge troværdigheden på et 

årsregnskab, hvor revisor udtrykker en konklusion på revisionen over for de tiltænkte 

brugere
5
. 

                                                      
4
 Hvis aktuel vil udtalelse om ledelsesberetning efterfølge konklusionen.  

5
 Udsagns baseret erklæring 
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Begrebsrammen er oversat af FSR i overensstemmelse med ISAerne inklusiv danske 

tilføjelser (FSR, 2012f). Denne skal betragtes som en referenceramme og henvender sig til 

praktiserende revisorer og andre, der afgiver erklæringer, brugere af erklæringer og de, som 

udvikler erklæringsstandarderne (FSR, 2012f, punkt 4).  

Begrebsrammen skelner mellem to typer af erklæringsopgaver med sikkerhed. De to begreber 

er:  

-høj grad af sikkerhed og (revision)  

-begrænset grad af sikkerhed (review) 

I det efterfølgende afsnit vil blive set på ligheder forskelle imellem revision og review i 

forhold til udvidet gennemgang, og hvilke arbejdshandlinger der kræves. Gennemgangen vil 

give en forståelse af hvordan den nye erklæring positionere sig i forhold til grad af sikker, 

samt hvilke arbejdshandlinger som skal udføres i forhold til review og revision. Dette vil 

danne grundlag for undersøgelserne af bankernes holdning til erklæringen. 

 

2.2.1 Revision  

Krav om revision er bestemt i Årsregnskabsloven (ÅRL) jf. § 135. Denne foreskriver, at 

virksomheder der i to følgende år opfylder to ud af tre nedenstående krav kan fravælge 

revision: 

 Balancesum på mindre end 4 mio. kr. 

 Omsætning på under 8 mio. kr. 

 færre end 12 ansatte 

 

Overstiger man omvendt to af disse vil virksomheden være underlagt krav om revision, eller i 

tilfælde af at man er omfattet af regnskabsklasse B, udvidet gennemgang. 

 

2.2.1.1  Formålet med revision 

Ifølge Årsregnskabsloven § 11 skal årsregnskabet give et retvisende billede af virksomhedens 

eller koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.  
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Ved revisionen skal opnås højgrad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller utilsigtede fejl.  

Når revisor skal afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed er det for at reducere 

opgaverisikoen til et acceptabelt lavt niveau efter omstændighederne ved opgaven (IAASB 

2011). I denne definition ligger altså, at revisor ikke skal opnå fuldstændig vished omkring 

opgaven, men nedsætte risikoen til ”et acceptabelt lavt niveau”.  

Definition af ”et acceptabelt lavt niveau” er dog ikke helt præcis, idet begrebet ikke defineres 

nærmere. Det mest benyttede niveau er dog 5 procents risiko. Det vil sige, at man afgiver en 

erklæringen giver 95 procent sikkerhed (Füchsel et al s. 173). Dette giver god mening, da 

revisor udfører sin gennemgang ud fra en omkostningsbetragtning, altså stikprøvevist, og at 

mange transaktioner, balanceposter og oplysninger kun kan understøttes af sandsynliggørelse 

og ikke definitivt revisionsbevis (Füchsel et al s. 173). 

Formålet ved en revision er at kunne afgive en erklæring med positiv konklusion. For at 

kunne opnå dette skal revisor udføre revisionen i overensstemmelse med ISAerne, herunder 

planlægning af revisionens udførelse findes i ISA 300-499, indsamling af revisionsbevis 

ifølge ISA 500-599, brug af andres arbejde ISA 600-600 samt ISA 700-799 omkring revisors 

konklusion og erklæring. Revisor skal udvise professionel skepsis under planlægningen og 

udførelsen af revisionen samt faglig vurdering (IAASB 2011). 

 

2.2.1.2  Udførsel og revisionshandlinger 

I planlægningsfasen skal revisor jf. ISA 300 og 315 på alle opgaver udarbejde en 

revisionsstrategi sålvel som revisionsplaner. Planlægningen udføres og dokumenteres i form 

af revisionshandlinger.  

Revisor skal opnå et bredt og dybt kendskab til virksomheden og dens omgivelser (IAASB 

2009b). Denne viden skal bruges til tilrettelæggelse af revisionsprocessen. En mangelfuld 

revisionsplanlægning kan medføre, at revisionen bliver utilstrækkelig som grundlag for 

revisors konklusion eller omvendt, at revisionen bliver for omfattende. Afgørende er det, at 

der skal opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende risici for væsentlig 

fejlinformation ved at udforme og gennemføre passende handling for at afdække disse.  
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For at være i stand til at afgive en positiv konklusion, det vil sige en erklæring af høj grad af 

sikkerhed, skal revisor igennem følgende proces (FSR, 2012f punkt 51): 

- opnå forståelse af erklæringsemnet og andre omstændigheder ved opgaven  

- vurdere risici for, at emneindholdet indeholder væsentlig fejlinformation  

- reagere på vurderede risici, herunder en overordnet reaktion samt fastlæggelsen af art, den 

tidsmæssige placering og omfanget af yderligere arbejdshandlinger,  

- udføre yderligere arbejdshandlinger der omfatter en kombination af arbejdshandlinger 

herunder: observation, bekræftelse, genberegning, gentagelse, analytiske handlinger og 

forespørgsler. 

 Disse arbejdshandlinger indbefatter substanshandlinger, herunder opnåelse af bekræftende 

information fra kilder uafhængige af den ansvarlige part, når dette er relevant, samt afhængig 

af arten af erklæringsemnet tests af, om kontroller virker effektivt og vurdering af bevisets 

tilstrækkelighed og egnethed.  

  

For at kunne drage en konklusion i påtegningen skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis. Ifølge ISA 315 og 330 skal revisor planlægge og udføre sit arbejde med et 

formål, at kunne opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for, at erklæringsemnet ikke indeholder 

væsentlig fejlinformation. I forlængelse af dette kommer ISA 500, som omhandler 

revisionsbevis og beskriver, hvordan revisors skal forstå revisionsbeviset og bruge det i 

relation til at underbygge sin konklusion.  

 

2.2.1.3 Revisors erklæring 

Når revisor skal give en erklæring med høj grad af sikkerhed er det for at reducere 

opgaverisikoen til et acceptabelt lavt niveau efter omstændighederne ved opgaven jf. afsnit 

2.2.1.1. Dette skal danne grundlag for afgivelse af en positiv konklusion:  

”Konklusion 
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. dato.måned.år samt af resultatet af selskabets aktiviteter og 

pengestrømme for regnskabsåret dato.måned.år – dato.måned.år i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven.” 

Konklusionen vil altså være bekræftende ligesom ved udvidet gennemgang. Ordmæssigt er 

der ingen forskel i selve konklusionen. Dog såfremt omstændighederne kræver det, kan en 

konklusion være afkræftende med et forbehold eller en revisor kan afvise af afgive en 

konklusion.  

 

2.2.2 Review 

Et review, af årsregnskabet er en mulighed for virksomheder, der befinder sig under grænsen 

for revision, men som stadig ønsker en vis sikkerhed for at årsregnskabet udviser et retvisende 

billede. Det kan for eksempel skyldes et krav fra leverandører eller pengeinstitutter om, at 

virksomheden skal have en form for revisorpåtegning af årsregnskabet. Der er i september 

2012 udgivet en opdateret udgave af ISRE 2400. Den adskiller sig fra den gamle ISRE 2400 

ved at den præcisererat konklusionen fra revisor baseret på en vurdering af de beviser, revisor 

har indhentet, frem for alene de resultater revisor har opnået ved udførelsen af specifikke 

handlinger (FSR, 2013b). Den nye standard er blevet mere specificeret, hvilket blandt andet 

ses i standardens omfang som er gået fra 18 sider til 64 sider.  

Udvidet gennemgang bygger på ISRE 2400 revised som gælder for review af regnskaber der 

slutter 31. december 2013 eller senere. Det følgende afsnit vil derfor tage udgangspunkt i den 

nye ISRE 2400 (FSR, 2012h). 

 

2.2.2.1 Formålet med review 

Ifølge ISRE 2400 defineres målet med review således:  

”opnå begrænset sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 

ved primært brug af forespørgsler og analytiske handlinger, der gør revisor i stand til at 

udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor er blevet opmærksom på forhold, der har givet 
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revisor grund til at mene, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 

overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og 

afgive erklæring på regnskabet som helhed og kommunikere i overensstemmelse med kravene 

i denne ISRE.” (FSR, 2012h, afsnit 14) 

 

Kravene i årsregnskabsloven skal være opfyldt, og da der er tale om begrænset sikkerhed, er 

denne erklæring ligeledes underlagt Revisorloven
6
.  Indbefattet i dette er at revisor også her 

skal udfører opgaven efter god revisionskik. Reglerne for review reguleres dermed igennem 

ISRE 2400 og begrebsrammen for erklæringer med sikkerhed. 

Ifølge erklæringsbekendtgørelsen kan forskellen mellem de to typer af sikkerhed(høj grad og 

begrænset grad af sikkerhed) defineres således: 

”Opgaverisikoen i en opgave med begrænset sikkerhed er højere end i en opgave med høj 

grad af sikkerhed som følge af forskellen i art, den tidsmæssige placering og omfanget af 

bevisindsamling. I en opgave med begrænset sikkerhed er kombinationen af art, den 

tidsmæssige placering og omfanget af bevisindsamling imidlertid tilstrækkelig til mindst at 

opnå en meningsfuld grad af sikkerhed som grundlag for en negativt udtrykt konklusion. For 

at være meningsfuldt må det være sandsynligt, at den grad af sikkerhed, revisor har opnået, 

øger den tiltænkte brugers tillid til emneindholdet til klart over det betydningsløse” (FSR, 

2012f, punkt 48) 

 

Det fremgår her, at risikoen er større ved en erklæring af begrænset sikkerhed. Dog fremgår 

det ikke nærmere hvad en ”meningsfuld grad af sikkerhed” indebærer, hvorfor det er op til 

den enkelte at fortolke dette i en given situation. Generelt antages det at afgivelse af en 

erklæring med begrænset grad af sikkerhed giver mellem 60-65 pct. sikkerhed (Füchsel et al 

s. 174). 

Der er altså en sammenhæng mellem niveauet af sikkerhed og opgaverisikoen og de 

tilsvarende arbejdshandlinger, som det kræver for at kunne afgive en erklæring af sikkerhed.  

                                                      
6
 Forudsat at der er tale om en erklæring med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget 

brug. 
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2.2.2.2  Udførsel/Review handlinger 

I lighed med revision skal der ved review opnås kendskab til virksomheden (FSR, 2012h, 

afsnit 45 og 46). Det vil sige, at revisor skal opnå en forståelse af de forhold, der findes 

relevante for regnskabet. for eksempel kendskab til virksomheden, virksomhedens 

regnskabssystemer, de poster der er underlagt ledelsesmæssig skøn samt væsentlige 

transaktioner, regnskabsposter og nærtstående parter. Dette ses som en kontinuerlig proces. 

Der stilles dog ikke krav til, at der fortages test af interne kontroller, hvorfor dette er til fri 

tolkning. Informationen bruges til at tilrette forespørgsler og tilrettelægge passende 

handlinger. 

Derudover skal revisor også gøre sig de samme overvejelser omkring væsentlighed som ved 

revision (FSR 2012h, afsnit 43-44). 

Gennemgangshandlinger er dermed, jf. ISRE 2400 afsnit 47 og fremad, primært baseret på 

forespørgsler og analyser af regnskabsposter med henblik på at kunne afgive en erklæring 

med begrænset grad af sikkerhed. Arbejdshandlingerne adskiller sig dermed væsentligt fra 

handlingerne med revision. Overvejelserne er dog de samme. Reviewstandarden stiller krav 

til at reviewhandlinger altid rettes mod tre områder: besvigelser, manglende overholdelse af 

loven eller øvrig regulering samt fortsat drift og nærtstående parter (FSR 2012h, afsnit 50-54). 

Bevisstyrken ved forespørgsler anses som lav, og bevisstyrken ved analytiske handlinger 

anses for moderat. Nærmere definition af handlingerne fremgår af de to følgende afsnit. 

I den tidligere version af ISRE 2400 blev reviewhandlinger beskrevet i et bilag, hvor der 

fremfik en lang liste med mulige handlinger. Denne liste findes ikke i den nye standard, 

hvorfor det i højere grad er op til revisors professionelle vurdering at fastlægge handlinger 

udfra en risikobaseret tilgang.  

Hvis revisor har grund til at mene, at oplysningerne er væsentligt fejbehæftede, skal revisor 

udføre yderligere og mere omfattende handlinger, som er nødvendige for at give begrænset 

grad af sikkerhed (FSR 2012h, afsnit 57). Hvad yderligere og mere omfattende handlinger 

indebærer, er ikke nærmere specificeret i standarden, hvorfor dette er op til den enkelte at 

vurdere, hvorvidt man vil øge omfanget af forespørgslerne og de analytiske handlinger eller 

gå i retningen af at udfører mere revisionsligne handlinger som substansrevision.  
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Nedenfor vil det blive gennemgået hvad analytiske handlinger samt forespørgsler indebære, 

da disse er grundstenen i udvidet gennemgang.  

 

Analytiske handlinger 

Ved analytiske handlinger forstås en vurdering af den finansielle information, der opnås 

gennem analyse af de forventelige sammenhænge mellem både finansielle og ikke-finansielle 

oplysninger. Derudover vil udsving der afviger betydeligt fra de forventede værdier skulle 

undersøges. Analytiske handlinger vil typisk bestå af følgende: 

- Sammenholdelse af regnskab med budgettet 

- Sammenholdelse af regnskab med regnskaber fra tidligere perioder 

- Sammenhænge mellem dele af regnskabet, som forventes at passe til et forudsigeligt 

mønster baseret på virksomhedens erfaring eller udvikling i branchen 

 

Forespørgsler 

Forespørgsler rettes typisk til ledelsen eller til de personer, som har ansvar for regnskab og 

bogføring. Det er meget vigtigt at revisor bruger sin professionelle skepsis ved vurdering af 

forespørgsler. Forespørgsler vil ofte bestå af: 

- hvorvidt der er begivenheder eller forhold, der synes at skabe tvivl om virksomheden 

forsatte drift 

- om der er betydelige, usædvanlige eller komplekse transaktioner samt begivenheder eller 

forhold, der kan påvirke virksomhedens regnskab 

- hvordan virksomhedens ledelse vurderer regnskabsmæssige skøn 

- identifikation af nærtstående parter 

- tilstedeværelsen af eventuelle konstaterede besvigelser eller manglende overholdelse af love 

mv.  
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Når et review er baseret på analytiske handlinger og forespørgsler, vil bevis dermed også 

omfatte klientens egne afstemninger samt dokumentation for interviews fortaget med ledelsen 

eller primært revisors egenproducerede arbejdspapirer. Standardens afsnit 93-96 beskriver 

kravet til dokumentation nærmere.  

 

2.2.2.3 Revisors erklæring 

Erklæringer med begrænset grad af sikkerhed er omvendt defineret ved, at opgaverisikoen 

skal reduceres til et acceptabelt niveau således at en negativ konklusion kan gives (FSR, 

2012f punkt 11). En negativ konklusion kan eksempelvis lyde:  

”vi er ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at 

årsregnskabet ikke givet et retvisende billede...” 

 

Det betyder, at sandsynligheden for at det opdages fejl er større ved en erklæring afgivet med 

begrænset sikkerhed end ved høj grad af sikkerhed. Dette må også formodes at gøre 

sikkerheden i erklæringen mere vaskelig for brugerne at forholde sig til. 

 

2.2.3 Sammenligning– forskelle på typer af erklæringer 

I dette afsnit vil det bliver gennemgået på hvilke parametre udvidet gennemgang adskille sig 

fra revision og review ift. formål, handlinger og konklusion.  

Forskellen i formålet mellem revision og review fremstår klart idet der ved revision skal 

opnås høj grad af sikkerhed og ved review skal opnås begrænset grad af sikkerhed. Formålet 

ved udvidet gennemgang er at opnå høj grad af sikkerhed men lavere end ved revision. 

Endvidere afgives konklusionen med den høje sikkerhed. Om der er tale om høj grad af 

sikkerhed som den der gives ved en revisionspåtegning, det vil sige 95 % sikkerhed, eller 

begrænset grad af sikkerhed i forhold til revision, må formodes at være sværere at 

gennemskue for en interessent. Dette vil blive diskuteret længere nede i forbindelse med 

sammenligning af konklusion.   
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Ved planlægning og risiko identifikation findes ikke de store forskelle på de tre 

erklæringstyper. Fælles for alle ydelserne er dermed, at revisor skal opdatere sit kendskab til 

virksomheden samt vurdere risiko og væsentlighed, virksomhedens kontroller samt planlægge 

en revisionsstrategi og revisionsplan, herunder planlægning af arten og omfanget af 

handlinger med henblik på at opnå sikkerhed for konklusionen (afhængig af type af 

erklæring).  

Forskellen skal dermed findes i arbejdshandlingerne, det vil sige i den tidsmæssige placering 

og deres omfang. For at kunne få en forståelse af forskellen i sikkerhed, må det vurderes 

hvilke handlinger konklusionen gives på baggrund af. Nedenstående figur 5 illustrerer 

forskellen mellem de tre typer påtegninger: 

 

Figur 5  

Kilde: FSR, 2012b 
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I modsætning til revision, hvor revisor skal udføre en række formelle handlinger, vil 

handlingerne ved Udvidet gennemgang i højere grad blive tilpasset virksomhedens specifikke 

risikoområder. Endvidere vil der ved en udvidet gennemgang ikke bliver fortaget 

efterprøvelse, som ved revision – med mindre dette findes nødvendigt for at kunne afgive en 

konklusion. At revisor ikke skal foretage efterprøvelse vil sige, at revisor for eksempel ikke 

skal fortage efterprøvelse af interne kontroller og forretningsgange. Dette betyder blandt 

andet, at der ikke vil blive fortage efterprøvelse af varelager eller udsendt saldomeddelelser på 

tilgodehavender og gældsposter. Bankerne har ved udlån til virksomheder ofte pant i 

virksomhedernes varelager mv. Det er derfor undersøgt, hvad det betyder for bankerne, at der 

ikke foretages efterprøvelse af disse poster i opgavens del III. 

Som figur 5 viser, er forskellen mellem review og udvidet gennemgang de fire supplerende 

handlinger, som skal udføres, hvis de er relevante for virksomheden. De supplerende 

handlinger er forudbestemte, hvorimod en revisor ved review selv skal fastlægge 

sammensætningen af de handlinger der skal udføres ud fra en betragtning af væsentlighed og 

risiko på baggrund af revisors professionelle skepsis. Dog kunne det overvejes om, det ved 

review også kunne bliver fundet nødvendigt, at indhente for eksempel advokatbrev? Den nye 

reviewstandard ligger i hvert fald op til en mere risikobaseret tilgang, som kræver grundigere 

forståelse af virksomhedens og dens omgivelser for at kunne vurdere risikoen for fejl og 

planlægning af handlinger. 

De supplerende handlingers omfang har været underlagt en del diskussion i forbindelse med 

vedtagelsen af den nye erklæringsstandard. Under høringsrunderne, i forbindelse med 

vedtagelse af lovforslaget, gav Dansk Industri (DI) blandt andet udtryk for, at de supplerende 

handlinger skulle tilpasses virksomhedens forhold (Erhvervsstyrelsen, 2012b). 

Finansrådet fremhæver i deres høringssvar, at virksomheder i flere tilfælde skulle have en 

erklæring på regnskabet med høj grad af sikkerhed – det vil sige revision. I de situationer, 

hvor det ikke kræves mener Finansrådet endvidere, at der vil være tilfælde hvor de 

supplerende handlinger der udføres ved en udvidet gennemgang ikke vil være tilstrækkelige 

for pengeinstitutterne (Finansrådet, 2013). I de tilfælde hvor tilgodehavender og 

varebeholdninger er væsentlige poster i regnskabet, og risikoen for fejlinformation i 

regnskabet vurderes høj foreslår Finansrådet, at der indarbejdes en fleksibilitet, således at de 

supplerende handlinger kan suppleres med yderligere relevante handlinger. Hvis bankerne 
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ikke kan acceptere udvidet gennemgang, vil det være interessant at undersøge, om det i så 

fald var en mulighed at supplere de fire supplerende handlinger med andre relevante 

handlinger. 

Videnscentret for Landbrug påpeger, at der bør udføres uanmeldte beholdningseftersyn, som 

en fast del af de supplerende handlinger, da mange små virksomheder ikke har 

funktionsadskillelse (Videncentret for Landbrug, 2012). 

At udvide handlingerne må dog formodes alene, at skabe yderligere forvirring om, hvor 

grænsen skal sættes i forhold til hvornår revisor har indsamlet tilstrækkeligt dokumentation 

for sin konklusion, og måske endda føre til at der bliver udført for meget arbejde. Det er det 

interessant, at undersøge om bankerne mener udvidet gennemgang er tilstrækkelig idet der 

ikke foretages efterprøvelse, af de poster bankerne typisk har sikkerhed i eller om der skal 

fortages yderlig gennemgang af disse poster af revisor. Endvidere kunne det være interessant, 

at høre om de er enige i de fire supplerende handlinger, eller om de have foretrukket andre 

handlinger?  

Set fra interessenternes vinkel må konklusionen i påtegningen forventes at have stor 

betydning.  Ifølge teorien er der en forståelseskløft mellem samfundet og revisor, hvilket 

betyder at den øvrige del af revisionens handlinger kan være svær at gennemskue for en tredje 

part. 

I erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 4 og § 12 stk. 3 fremgår forskellen mellem review og 

udvidet gennemgang i forhold til hvad konklusionen skal udtrykke. Formålet ved udvidet 

gennemgang er jf. § 9 stk. 4, at:  

”Baseret på den udførte udvidede gennemgang, skal revisor udtrykke, hvorvidt regnskabet 

giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt 

resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller 

andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav”(Erhvervsstyrelsen, 2013 § 9 stk. 4) 

Dette adskiller sig fra review, da der ved udvidet gennemgang skal udtrykkes en konklusion 

om hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede. Ved review skal revisor udtrykke en 

konklusion, om hvorvidt der er fundet anledning til ikke at konkludere at regnskabet ikke 

skulle være retvisende (Erhvervsstyrelsen, 2013 § 12 stk. 3).  
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Risikoen for fejl i regnskabet er dog stadig større ved en udvidet gennemgang end ved en 

revision, hvilket også fremgår af erklæringen omkring udvidet gennemgang jf. afsnittet om 

revisors ansvar: 

”Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en 

revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet” (FSR, 2013c) 

 

Ved review udtrykkes det i erklæringen, at de udførte handlinger er betydeligt mindre 

omfattende end handlinger udført ved revision. Derudover gives der en negativ konklusion jf. 

afsnit 2.2.2.3. I forskellen mellem ”betydeligt mindre” og ”mindre” ligger altså de 

supplerende handlinger. Spørgsmålet er om udvidet gennemgang er så langt fra review, at 

denne forskel i ordvalg retfærdiggøres. Hvor meget yderligere sikkerhed, der opnås fra de 

supplerende handlinger i forhold til den samlede grad af sikkerhed set fra bankernes 

synspunkt, vil blive undersøgt og diskutere jf. opgavens del III. 

Fælles for review og udvidet gennemgang er, at revisor skal vurdere hvorvidt de udførte 

handlinger giver tilstrækkelig sikkerhed i forhold til at kunne afgive en konklusion. Hvis 

handlingerne ikke har givet tilstrækkelig overbevisning skal revisor udføre yderligere 

handlinger, for at afgive en konklusion – konklusionen kan være modificeret eller afkræftende 

om nødvendigt. Hvad de supplerende handlinger skal indebære er op til den enkelte revisor at 

vurdere.  

 

Ud over ovenfor beskrevne og diskuterede erklæringer på årsregnskaber må erklæring om 

assistance med opstilling af årsregnskab også nævnes. Erklæringsafgivelse fortages efter den 

internationale standard om beslægtede opgaver ISRE 4410 DK. Denne indeholder en 

vejledning vedrørende revisorsansvar samt for og indhold af assistanceerklæringen (IAASB 

2012c). En erklæring efter denne standard udtrykker ikke nogen form for sikkerhed om de 

regnskabsmæssige oplysninger jf. ISRE 4410 afsnit 3. Det vil sige at der ikke opnås nogen 

grad af sikkerhed i forbindelse med afgivelse af denne erklæring. Målet er derimod at 

indsamle, klassificere og summere regnskabsmæssige oplysninger. Revisor skal opnå et 

overordnet kendskab til virksomheden ligesom denne skal dokumentere sine handlinger – 

herunder forespørgsler til ledelsen. Ifølge afsnit 6 skal revisor afgive en assistance erklæring, 
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og det skal fremgår enten af hver side eller på forsiden, at erklæringsopgaven er uden nogen 

form for sikkerhed. Der afgives ikke en assistanceerklæring, når opstilling af regnskab 

foretages i forbindelse med revision eller review. Det kunne være spændende, at høre 

bankerne i forbindelse med interviewene hvilke værdi de tillægger denne erklæringstype i 

forhold til, at den ingen sikkerhed giver.   
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Del III 

3 Analyse 

”95 procent af alle danske virksomheder kan benyttes standarden som alternativ til revision” 

(FSR, 2013d) 

Lovmæssigt kan ca. 95 procent af alle danske virksomheder vælge udvidet gennemgang. Men 

hvor mange kan i realiteten vælge den nye erklæringsstandard. Dette er i høj grad afhængigt 

af interessenternes krav. 

For at den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang kan blive et brugbart alternativ til 

revision, er det vigtigt, at erklæringsstandarden accepteres af bankerne. I dette kapitel vil det 

derfor blive undersøgt, hvorvidt udvidet gennemgang opfylder de behov/krav, bankerne har til 

revisormæssig sikkerhed på årsregnskabet.  

Lempelserne i revisionspligten internationalt har været medvirkende til at skabe et stort spring 

i sikkerhed mellem revisorerklæringerne på årsregnskabet. Behovet for den nye 

erklæringsstandard er opstået i det spring der er mellem graderne af sikkerhed mellem 

henholdsvis review og revision. Af lovforslaget fremgår det blandt andet at der er:  

”behov for alternative muligheder for revision af årsregnskaber for små virksomheder, der i 

højere grad er tilpasset forholdene i disse virksomheder samtidig med, at behovene hos 

virksomheder og deres regnskabsbrugere imødekommes” (Erhvervs- og vækstministeriet, 

2012b).  

Ved udvidet gennemgang etableres en mellemvej, hvor formålet er, at yde en mindre 

administrativ tung gennemgang af årsregnskabet end revision, men hvor en tilstrækkelig høj 

sikkerhed alligevel opnås og der udtrykkes en positiv konklusion. Men spørgsmålet er, om 

den alligevel er tilstrækkelig i forhold til bankernes krav til sikkerhed (revisorpåtegning) på 

årsregnskabet. Dertil kommer om der er andre faktorer, end årsregnskab og revisorpåtegning, 

som bankerne vægter højere.  

Samtidigt er det også vigtigt, at bankerne har en forståelse for, hvad udvidet gennemgang 

består af, samt hvilken sikkerhed der opnås. At bankerne forstår revisors rapportering og har 

en realistisk forventning til, hvilke arbejdshandlinger der ligger til grund for erklæringen er 
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også vigtigt for at mindske forventningskløften mellem samfundet og revisor (Bøg, K. C. 

Kietzner, L, 2007). Ifølge teorien kan der opstå en forståelseskløft mellem samfundet og 

revisor omkring hvilket arbejde revisor udføre og med hvilket formål (Bøg, K. C. Kietzner, L, 

2007). Spørgsmålet er om denne forståelseskløft findes i forhold til bankerne? Idet 

erklæringsstandarden er ny kan det være svært for virksomheder og pengeinstitutter at tage 

stilling til erklæringsstandarden på grund af manglende kendskab og erfaring. Det kan derfor 

være interessant at se på om bankerne har taget stilling i deres interne forretningsgange eller 

måske udformet en officiel holdning til emnet.  

 

Det er vigtigt, at bankerne kan acceptere en udvidet gennemgang. I lovforslaget fremgår det 

omkring valg af påtegning: 

”Det må imidlertid forventes, at nogle virksomheder fortsat kan bliver mødt med et krav om 

en revision efter revisionsstandarderne, ikke mindst blandt virksomhederne i den øvre grænse 

af de omfattede virksomheder… Det må midlertidigt bero på en enkelte virksomheds forhold 

og en forhandling mellem virksomheden og banken, om banken stiller krav om et revideret 

årsregnskab.” (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012b s. 4) 

 

For at kunne afdække bankernes holdning til den nye erklæringsstandard, er der i forbindelse 

med opgaven foretaget interviews med fire banker samt fortaget undersøgelser omkring, hvad 

tidligere undersøgelser har vist. I analysen vil det først blive undersøgt, hvad undersøgelser på 

området allerede har vist, samt hvad der kan konkluderes ud fra dette. Derefter vil interviews 

med banker bliver behandlet. For at kunne vurdere om udvidet gennemgang giver 

tilstrækkelig sikkerhed for bankerne er det undersøgt, hvilken værdi bankerne tillægger 

kundernes årsregnskab og revisors påtegning. Hvis ikke bankerne tillægger det værdi, vil de 

heller ikke have en mening om, hvorvidt bankerne vælger revision eller udvidet gennemgang. 

Tillægger de et revideret regnskab værdi, kan graden af værdi ligeledes give en indikation om 

hvilken sikkerhed bankerne har behov for. 

 Danmark har siden 2008 været præget af finanskrise. Der kan stilles spørgsmålstegn ved om 

en erklæring af mindre grad af sikkerhed er hvad bankerne efterspørger, efter en tid hvor 

mange mindre virksomheder har været hårdt præget af finanskrisen.  
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Der er i midlertidigt ikke foretaget større undersøgelser af bankernes holdning til et alternativ 

til revision efter at erklæringsstandarden blev vedtaget. Da der ønskes en dybere forståelse af 

bankernes stillingstagen til erklæringsstandarden er der foretaget fire interviews med større 

danske banker. Her vil blive fuldt op på de relevante spørgsmål og konklusioner tidligere 

undersøgelser har vist. Herudover vil der blive spurgt ind til bankernes krav i forhold til 

revisionspåtegning efter vedtagelsen af udvidet gennemgang, samt spørgsmål som kan 

afdække hvilken værdi de tillægger den nye erklæringsstandard.  

  

3.1 Undersøgelser omkring bankernes syn på lempelse af 

revisionspligt 

I de følgende afsnit vil undersøgelser dels fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og dels fra FSR 

i samarbejde med Epinion omkring lempelse af revisionspligt bliver gennemgået.  

Resultaterne vil danne rammen for de interviews, som vil blive fortaget med bankerne.  

 

3.1.1 Undersøgelse fortaget af Erhvervs og Selskabsstyrelsen 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i 2005 fortaget en undersøgelse af revisionspligten i 

Danmark (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005). Undersøgelsen bestod af en større 

spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder i regnskabsklasse B og en kvalitativ 

undersøgelse som blev fortaget som interviews med fire pengeinstitutter, hvoraf en var 

landsdækkende og 3 lokale (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, s.62). 

 

Af den kvantitative del af undersøgelsen fremgår det, at 48 pct. af de små virksomheder var 

finansieret gennem deres pengeinstitut (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005). På daværende 

tidspunkt var det altså godt halvdelen af alle danske virksomheder, som var finansieret 

gennem deres bank. Der er dermed tale om en væsentlig del af danske regnskabsklasse B - 

virksomheder, som vil være påvirket at deres bank i forhold til valg at revisorerklæring på 

årsregnskabet, såfremt dette stadig er gældende.  
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Det fremgår af undersøgelsen, at pengeinstitutterne i forbindelse med kreditvurdering ikke 

skelnede mellem personligt ejede virksomheder, der ikke var underlagt revision, og små 

virksomheder der var underlagt revisionspligt (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005 s. 62). 

Begrundelsen, ifølge undersøgelsen, skal findes i, at der i begge tilfælde ville blive stillet krav 

om sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelse sås hos 67 pct. af virksomheder med lån i deres 

pengeinstitutter (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, s.62). Dog var der en forskel mellem 

virksomheder underlagt revisionspligt og dem som ikke var. 44 pct. af virksomhederne 

underlagt revisionspligt havde stillet selvskyldnerkaution, mens 73 pct. af de virksomheder, 

som befandt sig under grænsen af revision havde stillet selvskyldnerkaution. Dette kunne tyde 

på, at bankerne måske finder større sikkerhed i de virksomheder, som kan fremlægge et 

revideret årsregnskab, og derfor måske ikke i lige så høj grad har behov for at der stilles 

selvskyldnerkaution. Dette ses altså som en mulig indikation om, at bankerne tillægger et 

revideret regnskab betydelig værdi.  

Den kvalitative del af undersøgelsen viste, at kendskabet til kunden var den vigtigste faktor 

for vurdering af virksomhederne tæt efterfulgt af årsregnskabet. Det fremgik endvidere at 

bankerne tillagde det værdi, når årsregnskabet var udarbejdet af en revisor (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2005, s.62). 

 To af bankerne ville generelt ikke kræve et revideret årsregnskab, hvis revisionspligten blev 

afskaffet. De andre to banker ville som udgangs punkt kræve dette. Den ene af de to banker, 

der som udgangspunkt ville kræve revision, ville til gengæld i højere grad kunne acceptere et 

regnskab, hvis det i øvrigt var udarbejdet af en revisor (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, 

s.63). Det interessante i dette udsagn er, hvilken sikkerhed bankerne tillægger at et regnskab 

er opstillet af en revisor efter ISRE 4410. Assistance med udarbejdelse af årsregnskab er uden 

sikkerhed. Det kunne her være interessant at undersøge ved interviewene, hvilken værdi 

bankerne tillægger assistance med opstilling af årsregnskab jf. ISRE 4410 (IAASB 2012c).  

 Konklusionen på undersøgelsen var, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anså nytten af 

revisionspåtegningen som begrænset ved kreditvurdering i pengeinstitutterne. Dette blev 

bakket op af Statsautoriseret revisor Anders Bisgaard der til rapporten udtaler, at der: 
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”er der en tendens til, at årsregnskaberne får mindre og mindre betydning ved 

kreditgivningen. Bankerne er mere interesseret i at høre om forventninger til fremtiden og 

strategiske beslutninger.” (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, s.64) 

Pengeinstitutterne ønskede dog overordnet at bevare revisionspligten, da det trods alt gav høj 

grad af sikkerhed for årsregnskabet. 

 

Rapporten fremhæver nogle interessante aspekter, så som at bankens kendskab til 

virksomheden har samme betydning som årsrapporterne, samt at revision kan undlades i 

nogle tilfælde. Revision var rar at have, men ikke en nødvendighed. Endvidere fremgik, at 

sikkerhed i virksomheden eller selvskyldner kaution blev anset som en vigtig faktor ved 

bankernes kreditvurdering. Rapporten underminerer dermed principal agent teorien, med 

begrundelsen om at eget kendskab til virksomheden er den vigtigste faktor. 

Undersøgelsen er fortaget i 2005 og der kan derfor være sket ændringer siden. Blandt andet, 

at finanskrisen siden 2008 formodentlig har påvirket bankernes vurdering af, hvad de kræver 

ift. sikkerhed på årsregnskabet, og i det hele taget har strammet op på deres 

kreditgivningsprocedure. Det vil derfor i forbindelse med interviews af banker blive 

undersøgt om ovenstående holdning stadig er gældende, ellers om Finanskrisen har haft 

indflydelse på hvad der kræves ved kreditforhold mellem virksomhed og bank.   

 

3.1.2 Undersøgelse fortaget af Epinion og FSR 

Epinion har foretaget en undersøgelse blandt danske pengeinstitutter i august og september 

2010. Undersøgelsen blev fortaget på vegne af FSR, og havde til formål at undersøge 

pengeinstitutternes holdning til revisors påtegning (FSR, 2010a).  

Undersøgelsen består af to dele. En kvalitativ Del 1, hvor syv ud af de 8 største 

pengeinstitutter i Danmark er blevet interviewet over telefon (FSR, 2010b). Den anden del 

bestod af en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse, som omfattede 73 pengeinstitutter (FSR, 

2010a). Formålet var at skabe et nuanceret billede af betydningen af revision og 

konsekvenserne af at afskaffe revisionspligten for mindre virksomheder. 
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Af undersøgelsens Del 1 fremgår det, at pengeinstitutterne generelt bakker op om, at 

nedbringe de administrative byrder for mindre virksomheder (FSR, 2010a). Det vil dog stadig 

være en vurdering fra sag til sag, hvorvidt der vil blive krævet en fuld revision. 

Virksomhederne kan dermed ikke på forhånd få et præcist svar på, hvornår de kan vælge 

udvidet gennemgang, og hvornår de skal vælge revision (FSR, 2010a).  

I Del 2 bliver pengeinstitutterne spurgt: Hvor stor betydning det har, når der foretages 

kreditvurderinger, om en virksomhed kan fremlægge et revideret regnskab? Til dette svarede 

29 pct.af respondenterne, at det har ”meget stor betydning” mens 58 pct. svarede, at det har 

”stor betydning”. Nedenstående figur viser fordelingen mellem svarene:  

 

Figur 6  

Kilde: Egen tilvirkning ud fra data fra FSR- Værdien af revision (FSR 2010a) 

 

Undersøgelsen viser, at pengeinstitutterne tillægger et revisorpåtegnet regnskab værdi, når der 

foretages kreditvurdering. Spørgsmålet er om de også kan acceptere et regnskab som er 

gennemgået efter standarden om udvidet gennemgang. Det er derfor interessant, at spørge ind 

til hvordan bankerne bruger regnskaberne samt revisors påtegning. Dette vil blive undersøgt 

ved interviewene jf. afsnit 3.2.1. 

I undersøgelsen spørges til, hvorvidt finanskrisen har påvirket betydningen af et revideret 

regnskab eller anden erklæring fra revisor i forbindelse med kreditvurderingen. Her svarer 55 

pct. af ”betydningen er blevet større”, mens 36 pct. vurderer at ”betydningen er uændret” 

(FSR 2010a). Undersøgelsen viser dermed en tendens til at et revisorpåtegnet regnskab har 
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fået større værdi i de senere år. I forhold til undersøgelsen fra Selskabs og Erhvervsstyrelsen, 

som konkluderede at et revisorpåtegnet regnskab var værdigskabende og rart, men for nogle 

godt kunne undlades, kan dette altså tyde på en tendens til stramning af krav om revision fra 

bankerne, hvilket kan henledes til Finanskrisen.  

Til spørgsmålet; Hvis der er økonomiske problemer hos en kunde, i hvor høj grad vil det 

pengeinstituts beslutningsgrundlag for at give kredit så være bedre med et revideret 

regnskab? svarede størstedelen, at de i meget høj grad, i høj eller i nogen grad ville have et 

revideret regnskab til at træffe beslutning på baggrund af. Nedenstående skema viser 

fordelingen mellem svarene: 

 

Figur 7.  

Egen tilvirkning ud fra data fra FSR- Værdien af revision (FSR 2010a) 

 

Det vil i dag være interessant at se, om dette stadig er gældende eller om virksomhederne kan 

vælge udvidet gennemgang i disse tilfælde.  

Den kvalitative del af undersøgelsen fra Epinion fra 2010 blandt de fire banker viser, at 

hovedparten af de kreditansvarlige i landets største pengeinstitutter finder, at det kan være 

udmærket med et alternativ til revision for de mindre virksomheder (FSR, 2010a). I det 

omfang, at der er tvivl om virksomhedens økonomiske sundhedsstilstand, vil bankernes dog 

forsat bede om et revideret regnskab. Dermed konkluderer undersøgelsen at bankerne 

tillægger et revideret regnskab værdi. Hvilken værdi de tillægger udvidet gennemgang i 

forhold til revision, vil blive undersøgt nærmere ved de foretagne interviews. 
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3.1.3 Delkonklusion 

At 48 pct. af danske virksomheder er finansieret gennem deres penge institut bekræfter, at 

pengeinstitutternes holdning til den nye erklæringsstandard er vigtig for at den kan blive en 

succes.   

Virksomhederne har i 44 pct. af de tilfælde hvor virksomheden er underlagt revisionspligt 

stillet selvskyldnerkaution, mens 73 pct. af de virksomheder, som befandt sig under grænsen 

af revision havde stillet selvskyldnerkaution. Det er interessant, at bankerne ikke i lige så høj 

grad kræver sikkerhedsstillelse, når virksomheden er underlagt revision, som i de tilfælde 

hvor virksomheden ikke er.  Det kan skyldes den sikkerhed der opnås i et revisionspåtegnet 

regnskab. Dog viste undersøgelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at bankernes eget 

kendskab til kunden var vigtigst. Endvidere ville to af de adspurgte banker i undersøgelsen fra 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke kræve revision, hvis dette krav blev afskaffet. Den ene af 

de to øvrige banker, som stadig ville kræve revision, ville i højere grad kunne acceptere et 

regnskab fra en kunde blot dette var udarbejdet af en revisor. Dette sidste kunne tyde på en 

misforståelse omkring den sikkerhed der alene ligger i, at revisor har udarbejdet regnskabet.   

Epinions undersøgelse, som er foretaget efter finanskrisens begyndelse viser, at det tillægges 

vægt, at en virksomhed kan fremvise et revideret regnskab ved kreditvurdering - især hvis 

virksomheden har økonomiske problemer.   

De to undersøgelser tegner altså to billeder af holdningen til et revisorpåtegnet regnskab. 

Dette kan skyldes, at undersøgelserne er foretaget på to forskellige tidspunkter – før og efter 

finanskrisen. Endvidere er det vigtigt at forholde sig kildekritisk til de to undersøgelser, da de 

undersøgende parter kan have interesse i at bibeholde revisionspligten eller skabe et alternativ 

til revision. I bund og grund viser begge undersøgelser, at et revisorpåtegnet regnskab 

tillægges værdi, men den ene undersøgelse inddrager en vinkel omkring at bankernes eget 

kendskab til virksomheder som i høj grad også får indflydelse for bankernes kreditvurdering.  
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3.2  Interviews med banker 

I undersøgelsesprocessen til denne opgave er der fortaget interviews med kreditrådgivere, 

erhvervsafdelingsledere samt kunderådgivere som alle arbejder i større danske banker.  

I alt er der fortaget interviews med fire danske banker: Nordea, Sydbank, Bank A (som har 

ønsket at være anonym) og Arbejdernes Landsbank. Tre af bankerne befinder sig jf. 

Finanstilsynets definition i gruppe 1, som består af landets største banker, men den sidste 

befinder sig i gruppe 2, som er landets næststørste banker
7
.  

Interviewpersonerne har stillet op til interviewet på vegne af banken, og det er derfor vigtigt 

at fastslå at der er tale om bankens holdning samt interview personernes professionelle 

vurdering. 

I Sydbank er interviewet en filialdirektør med mange års erfaring med erhvervsrådgivning og 

kreditgivning.   

Fra Nordea er interviewet en erhvervsrådgiver, der igennem de seneste 9 år har beskæftiget 

sig med erhvervsrådgivning, både af mindre og større virksomheder. Sammen med ham var 

en kreditrådgiver, der har været i Nordea siden 2006, revisionsuddannet HD(R).  

I Arbejdernes Landsbank er interviewet en erhvervsrådgiver, som også har godt indblik i 

kreditgivningsprocessen.  

Den sidste bank ønsker at være anonym, og omtales derfor som Bank A. Her er interviewet en 

kredit seniorkonsulent. Banken er en større dansk bank, med store markedsandele i Danmark.  

Interviewene kan læses i fuld længde i bilag 3-6 

 

                                                      

7
 Gruppeinddelingen bestod i 2012 af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 65 mia. kr. og 

derover. Gruppe 2: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 12 mia. kr. og op til 50 mia. kr. (Finansrådet) 
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3.2.1 Betydningen af et revisorpåtegnet regnskab  

FSR og Epinions undersøgelse, jf. afsnit 3.1.2 viser, at et revisorpåtegnet årsregnskab har stor 

betydning for bankerne ved kreditvurdering. Dog viser Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

undersøgelse en stigende tendens til, at bankerens egne undersøgelser vægtes højere ved 

kreditgivningsprocessen jf. afsnit 3.1.1.  På baggrund heraf er det interessant at undersøge, 

betydningen af årsregnskabet for bankerne, herunder hvilke elementer bankerne bruger i deres 

vurdering af kunden, samt betydningen af revisorpåtegningen. Det må antages, at bankerne 

ønsker, at de dele af årsregnskabet, de vægter højest bliver gennemgået af revisor med højst 

mulig grad af sikkerhed. Hvis det viser sig, at bankerne kun i begrænset omfang bruger 

årsregnskab eller revisors påtegning ved kreditvurdering, må det åbne for spørgsmålet, om 

bankerne heller ikke lægger vægt på, hvorvidt virksomhederne vælger udvidet gennemgang 

eller revision? 

 

Alle fire interviewede banker er enige om, at årsregnskabet er et vigtigt element i bankens 

kreditgivningsproces. Arbejdernes Landsbank forklarede, at: 

”Vi forholder os til såvel tal-delen som ledelsesberetning, revisionspåtegning m.v. Hvilke 

poster/oplysninger der har særlig relevans, afhænger af selskabet, branche mv.” 

(Arbejdernes Landsbank, 2013) 

Nordea forklarer, at de ser på den løbende sammenhæng og udvikling i regnskabstallene over 

flere år, samt på at virksomheden ikke viser tegn på problemer i forhold til going concern, at 

egenkapitalen er lav eller om antal og omfang af debitorposter afviger (Nordea, 2013). Dette 

bruges blandt andet til, at rate kunderne, det vil sige at vurdere, hvilken risikogruppe, de 

mener kunden befinder sig i (Nordea 2013). Disse faktorer har alle sammen indflydelse på 

valg af revisorpåtegning. Bank A fortæller desuden, at de især har fokus på den driftsmæssige 

indtjening (Bank A, 2013).  

Ovenfor fremhæver Arbejdernes Landsbank også ledelsesberetningen, som et element de 

tillægger værdi. Det er dermed ikke kun er den talmæssige, men også den skriftlige del af 

regnskabet, de har fokus på. Sydbank mener dog, at ledelsesberetningen ofte er tynd og derfor 

ikke særlig brugbar i vurderingen af kunderne (Sydbank, 2013).  
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Overordnet tillægger alle fire banker regnskabet stor værdi og alle bankerne bruger 

regnskabet, som en del af deres kreditvurdering. Ud fra ovenstående undersøgelse tegner der 

sig altså en tendens til, at regnskabet er vigtigt for bankerne, hvilket er i overensstemmelse 

med FSRs undersøgelse.  

Af Erhvervs og Selskabsstyrelsens undersøgelse fremgår, at egne undersøgelser får større og 

større betydning. Egne undersøgelser og kendskab til kunderne blev også fremhævet ved alle 

interviews. Det er derfor valgt at undersøge, hvilke handlinger bankerne selv foretager 

løbende. Dette kan være med til at belyse, hvorfor bankerne eventuelt vægter deres egne 

undersøgelser højere end en revisorerklæring, samt om der er sammenhæng til de 

undersøgelser revisorforetager.  

Alle fire banker foretager selv yderligere handlinger i forhold til gennemgang af årsregnskab. 

Nordea nævner budgetterne som en vigtig del af grundlaget for deres vurdering, selv om 

banken nogle gange har svært ved at få virksomhederne til at udarbejde dem (Nordea, 2013)  

Bank A fremhæver, at idet revision er et øjebliksbillede af virksomheden pr. 31.12
8
 (Bank A, 

2013) indhentes debitorlister løbende pr. automatik, ligesom de årligt indhenter 

anlægskartotek. Alle banker gennemgår periodebalancer.  

Hvor ofte disse ting bliver gennemgået afhænger af risikovurderingen. Sydbank fortæller at: 

”vi bliver jo ofte opdateret løbende med saldobalancer. Saldobalancer kan jo både være 

noget som virksomheden gør selv, og hvis det er særligt kritisk – hvis vi har særligt fokus på 

denne virksomhed, kan vi også gå ind og kræve at revisor gennemgår dette.” (Sydbank 2013) 

Derudover gennemgik alle bankerne med mellemrum periodebalancer, debitorlister, 

anlægskartotek mv. Endvidere indhenter alle virksomhederne tingbogsoplysninger mv. samt 

informationer fra SKAT i den grad det er aktuelt.  

Handlingen om kontrol til tingbog, personbog mv. og SKAT er sammenfaldene med de 

handlinger revisor foretager ved udvidet gennemgang. Hvad dette kan betyde for den værdi 

bankerne ligger i handlingerne vil bliver undersøgt jf. afsnit 3.2.3. 

                                                      
8
 Inkl. efterfølgende begivenheden frem til underskriftdato 
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Om revisors påtegning af årsregnskabet mener filialdirektøren fra Sydbank, at revisors 

påtegning er en afgørende tillidsskabende faktor for vurdering af kundens årsregnskab 

(Sydbank, 2013). Især finder han det vigtigt, hvis påtegningen ikke er ”blank”. Sydbank er 

dog bevidst om, at der er tale om et øjebliksbillede.  

Arbejdernes Landsbank forklarer endvidere: 

”Revisors erklæring tillægges stor betydning, men står ikke alene i forhold til vurderingen. 

Det kan være en afgørende faktor for, at banken ikke har tillid til kundens årsregnskab, og 

kan modsat være meget bestyrkende i relation til tilliden til regnskabet”(Arbejdernes 

Landsbank, 2013). 

Arbejdernes Landsbank tillægger altså et revisorpåtegnet regnskab stor værdi, men lægger 

dog også vægt på deres egne undersøgelser af kunden, i det de ikke mener at revisors 

påtegning kan stå alene. Nordea er enig i, at et revideret regnskab fra kunden er vigtigt, men 

eget kendskab til kunden og historiske data vægtes også højt (Nordea, 2013). Nordea 

fortæller, at egne handlinger for eksempel kan omfatte indhentelse af debitorsaldolister.  

Med hensyn til påtegningerne læser alle bankerne dem, og de lægger mærke til, om der er 

supplerende oplysninger eller forbehold. I Sydbank er man særlig opmærksom på going 

concern oplysninger, men også forhold som for eksempel ulovlige aktionær lån (Sydbank, 

2013). Hos Bank A er man endvidere opmærksom på karakteren af bemærkningerne, samt 

hvilke konsekvenser dette har haft i virksomheden (Bank A, 2013). 

Konklusionen er, at bankerne i høj grad bruger årsregnskaberne til at vurdere virksomhederne. 

Revisors påtegning er en tillidsvækkende faktor, men den kan i mange tilfælde ikke stå alene 

ved kreditvurdering uden at banken selv fortager yderligere undersøgelser. Dette skyldes, at 

årsregnskabet er et udtryk for virksomhedens finansielle stilling pr. regnskabsdato og altså 

historisk eller statisk, men egne undersøgelser ser udviklingen over tid og er dermed mere 

fremadrettede. Interviewene positionerer sig dermed på en mellem ting mellem undersøgelsen 

fra FSR (FSR, 2010a) og Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 

2005). 
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3.2.2 Bankernes krav til sikkerhed  

Det er interessant at undersøge hvad tidligere opgaver omkring bankernes krav til sikkerhed 

på årsregnskabet har vist. Disse undersøgelser består primært at kvantitative 

spørgeskemaundersøgeler jf. afsnit 1.3.  

Der er i foråret 2012, i en kandidatafhandling fra CBS, foretaget en kvantitativ undersøgelse 

af, hvorvidt bankerne havde kendskab til den nye erklæringsstandard, og om de havde taget 

stilling til denne. Undersøgelsen er fortaget inden vedtagelsen af den nye erklæringsstandard. 

65 pct. svarede, at de havde kendskab til erklæringsstandarden, mens 84 pct. havde ikke taget 

stilling til denne (Buncke et al). Da erklæringsstandarden ikke var trådt i kraft endnu, kan det 

derfor forventes, at bankerne efterfølgende har udarbejdet forretningsgange for, hvordan de 

skal håndtere den nye erklæring. På baggrund af dette er alle fire banker indledningsvist hørt 

om deres kendskab til udvidet gennemgang. Det er vigtigt for interviewet, at bankerne har 

kendskab til hvad udvidet gennemgang er, samt hvilken sikkerhed erklæringsstandarden 

giver. Bankerne blev endvidere spurgt om, hvorvidt de havde en forretningsgang, hvor det 

fremgår, hvilken krav banken stiller til erklæring på årsregnskabet. Formålet er at opnå en 

overordnet forståelse af bankernes krav til revisionsmæssig sikkerhed på årsregnskabet. 

Herefter er bankerne spurgt, om de kan godkende udvidet gennemgang som udgangspunkt for 

deres kunder i regnskabsklasse B, samt hvad der kan tale for eller imod dette.  

 

De interviewede banker havde alle i et eller andet omfang udarbejdet en forretningsgang for 

krav til revisorpåtegning på årsregnskabet, hvor udvidet gennemgang indgik. Sydbank havde 

specifikt defineret i deres forretningsgang, hvornår de forskellige påtegninger ville blive 

krævet i de hvilke tilfælde. Hos Nordea havde man ligeledes et ”standard værktøj” for, 

hvordan man skulle håndtere området. De fire banker har dermed alle i en eller anden form 

tager stilling til udvidet gennemgang (Nordea, 2013). I forhold til undersøgelserne i 

hovedopgaven fra 2010, tyder det på, at bankerne nu har taget stilling til 

erklæringsstandarden. Dette vurderes også som forventet, da erklæringsstandarden først 

efterfølgende blev endeligt vedtaget.  
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Hos Sydbank er der er som udgangspunkt krav om fuld revision (Sydbank, 2013). 

Udgangspunkter er dermed, at udvidet gennemgang ikke kan accepteres som standard på 

regnskabsklasse B-virksomheder. Sydbank begrundet dette med: 

”… når vi låner ud så er det enormt vigtigt for os, at de varebeholdninger der er der, at de 

sørme også er der. Det er enormt vigtigt for os, at de debitorer der er der – er der …” 

(Sydbank, 2013)   

 

Sydbank begrundet det altså med, at de har behov for en revision som afdækker de poster de 

har sikkerhed i og tilstedeværelsen af disse.  

Sydbank fortalte, at der selvfølgelig er nogle undtagelser, men dem forholder man sig til 

løbende.  Som eksempel på et tilfælde hvor Sydbank godt kan acceptere udvidet gennemgang 

læser filialdirektøren fra Sydbank op fra forretningsgangen: 

”I selskaber med meget lille aktivitet og helt ukomplicerede forhold i øvrigt herunder ingen 

væsentlige debitorer, varelager, igangværende arbejder eller virksomhedspant.” (Sydbank, 

2013)   

Et eksempel på et ukompliceret forhold ifølge Sydbank kunne derudover være en kunde, hvor 

banken har sikkerhed i en stor obligationsbeholdning (Sydbank, 2013). I dette tilfælde vil 

udvidet gennemgang som sådan heller ikke være nødvendig, da der er opnået sikkerhed i et 

aktiv (Sydbank, 2013). Udgangspunktet er dog altid revision. Sydbank giver udtryk for at det 

er vigtigt, at opnå høj grad af sikkerhed for det resultat som regnskabet udviser - og her skal 

revisor bruges til at bekræfte tallene. Det er blandt andet objektiviteten i revisors gennemgang 

som er vigtig (Sydbank, 2013). Dette stemmer overens med principal-agent teoriens 

forklaring for behov for revisorpåtegning på årsregnskabet jf. afsnit 1. 

Det er filialdirektøren professionelle vurdering, at erklæringsstandarden er et politisk tiltag. 

Og han opfatter det som regerings metode til at flage, at man vil spare de mindre 

virksomheder for administrationsomkostninger. Det er dog filialdirektøren holdnings, at det 

ikke vil fungere i realiteten, da det ikke lever op til den sikkerhed, objektivitet og tiltro, der 

skal være til bankerne (Sydbank, 2013). Med dette mener han, at banken har behov for den 
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eksterne bekræftelse af regnskabs finansielle stilling, således at banken ikke selv skal tage 

stilling og dermed kan forblive objektive.   

Overordnet kan Sydbank altså ikke acceptere at deres kunder får foretaget udvidet 

gennemgang, og stiller derfor som udgangspunkt krav om fuld revision.  

Arbejdernes Landsbank udtrykker samme holdning som Sydbank, nemlig at banken altid 

søger den højeste grad af sikkerhed på selskabets årsregnskab (Arbejdernes Landsbank, 

2013). Arbejdernes Landsbank fortæller om muligheder for at afvige hovedreglen, at: 

”Der kan være tilfælde hvor man afviger fra ovenstående, men der er ikke som sådan 

retningslinjer for dette. Øvrige parametre der indgår i vurderingen er bl.a. budgetter, 

historik, vurdering af personkreds, forretningsplan mv.” (Arbejdernes Landsbank, 2013) 

 

Arbejdernes Landsbank fremhæver altså, at deres kendskab til virksomheden og egne analyser 

af udviklingen i data og budgetter mv. kan påvirke bankens beslutning. 

Bank A nævner som eksempel på tilfælde hvor de kan frafalde kravet om fuld revision, at de 

har en beløbsgrænse, hvor den enkelte afdeling selv kan tage stilling til, hvilken erklæring der 

kan godtages. Overodnet er kravet er stadig, ligesom hos Sydbank og Arbejdernes Landsbank, 

fuld revision. Bank A begrunder dette med: 

”Vi mener ikke at udvidet gennemgang giver tilstrækkelig sikkerhed, da der ikke sker 

verifikation og der sker heller ikke efterprøvelse. Og det er det vi ønsker af sikkerhed.” (Bank 

A, 2013) 

 

Bank A fremhæver altså den lavere sikkerhed, som vigtig begrundelse for at udvidet 

gennemgang ikke kan accepteres. Dette viser en forståelse, at forskellen i sikkerhed i forhold 

til revision. Bank A blev også spurgt ind til, hvad deres eget kendskab til kunden betød. For 

Bank A kan kendskab til kunden godt have betydning for de enkelte sager. Men hvis Bank A 

skal frafalde krav om revision, vil der som udgangspunkt være krav til personlig hæftelse for 

engagementet (Bank A, 2013). Alternativt vil lånene blive dyrere, hvis banken ikke opnår 

tilstrækkelig sikkerhed hos kunden (Bank A, 2013). Denne tendens hænger godt sammen med 

konklusionen i undersøgelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som viste at der i de 
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tilfælde, hvor der ikke blev fortaget revision med høj grad af sikkerhed, var krav om 

sikkerhedsstillelse jf. afsnit 3.1.1. At der stilles krav til yderligere sikkerhed fra kunden ved 

fravalg af revision indikerer, at bankerne tillægger det værdi. 

For yderligere at vurdere hvor vigtigt kendskab til virksomheden er for Bank A, er der spurgt 

ind til om der er forskel på om der er tale om en ny kunde eller en kunde man har haft i 

banken i mange år. Til dette svare Bank A, at dette ikke ændrer deres holdning (Bank A, 

2013). For Bank A’s kan det altså konkluderes at de lige som Arbejdernes Landsbank og 

Sydbank som hovedregel ønsker, at opnå højst mulig grad af sikkerhed på deres kunders 

årsregnskab. Bank A forklare det således, at de skelner mellem revideret eller ikke revideret 

(Bank A, 2013). Ikke revideret inkluderer udvidet gennemgang, review og assistance. Hvis 

hovedreglen skal afviges, vil der blive krævet ekstra sikkerhed. 

 

Nordea stiller i modsætning til de øvrige tre banker som udgangspunkt ikke krav om revision 

efter vedtagelsen af den nye erklæringsstandard. De fremhæver deres eget kendskab til 

kunderne, som en vigtig begrundelse for dette: 

”Udgangspunktet er at der fra vores siden ikke er krav om revision. Vi rater jo også vores 

kunder, hvor vi placere dem i en kategori efter hvilken risikogruppe vi mener de befinder sig 

i… Det er en del af vores vurdering af virksomheden… Vores vurdering tager udspring i de 

regnskaber vi modtaget. Kan vi se en løbende sammenhæng i udviklingen i regnskabstallene 

og virksomheden ikke viser tegn på problemer i forhold til going concern, at egenkapitalen er 

lav eller at udviklingen i debitorer er steget vildt, så har vi fin tillid til årsregnskaberne og 

har dermed ikke nødvendigvis brug for revision.” (Nordea, 2013).    

Hvis virksomheden har været kunde i mange år, er Nordea ikke så bekymret og har ikke 

behov for den sikkerhed som revision giver contra udvidet gennemgang (Nordea, 2013). 

Nordea finder det især vigtigt, at der eksisterer et tillidsbånd mellem dem og kunden (Nordea, 

2013). Dog fortæller Nordea også, at i de tilfælde, hvor Nordea ikke er komfortable med deres 

kendskab til virksomheden, eller hvor soliditeten er lav, eller den nominelle egenkapital er lav 

og der mangler tillid til, at den ejer ledede virksomhed har styr på tingene, ikke vil være 

sikkert, at udvidet gennemgang er tilstrækkelig (Nordea, 2013). For at vurdere dette foretager 

Nordea selv forskellige undersøgelser af kunden. Kunderådgiveren i Nordea fortæller, at han 
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for eksempel godt kan finde på at gennemgå en debitorsaldoliste mv. nærmere, for at se om 

denne ser fornuftig ud (Nordea, 2013). 

Nordea kan altså som den eneste af de interviewede banker som udgangspunkt godkende at 

deres kunder vælger udvidet gennemgang, men baserer i høj grad valget på deres eget 

kendskab til virksomheden. Da Nordea blev spurgt ind til betydningen af revision forklarede 

de: 

”Det har betydning, men det er som sagt ikke et krav vi altid stiller. Vi mener også at vores 

kunder ville begynde at føle vi ikke stolede på dem hvis vi hele tiden stillede krav om 

revision” (Nordea, 2013) 

Det har altså betydning for Nordea at de udadtil ikke presser revision ned over deres kunder. 

Dette aspekt tyder på en forretnings/salgsstrategi, hvor det også er vigtigt at holde på 

kunderne.  

Der tegner sig et billede af, at Nordea ikke vægter en revisions erklæring lige så højt som de 

andre to banker. Dette begrunder de med egne undersøgelser og kendskab til virksomheden. 

Dog er der ligesom ved de tre andre banker forhold hvor en revision vil bliver påkrævet.  

 

Det er interessant, at tre ud af fire banker som udgangspunkt ikke kan acceptere udvidet 

gennemgang fra deres kunder. Da de adspurgte banker alle er større erhvervsbanker på det 

danske marked, er det rimmeligt at antage, at en stor del af de danske virksomheder ikke 

umiddelbart vil kunne vælge erklæringsstandarden. De tre banker der som udgangspunkt vil 

have revision, er dog også enige om, at der er undtagelser. Her fremhæves kompleksiteten i 

virksomheden, samt hvorvidt banken har virksomhedspant, og om banken har sikkerhed, 

eksempelvis i varelager. Herudover kan forhold som igangværende arbejde, stort varelager 

eller stor debitormasse influerer valget (Nordea, Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Bank 

A, 2013). Hvis førnævnte poster ikke er betydelige, kan dette tale for en accept af udvidet 

gennemgang. Derudover kan det påvirke vurderingen, at virksomheden har en høj egenkapital 

og udviser en sund økonomi.  

Alle bankerne fremhæver kendskab til kunden som en faktor, men er alle undtagen Nordea 

meget forbeholdende over for, at kendskab til virksomheden ikke kan stå alene (Sydbank, 
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Arbejdernes Landsbank og Bank A, 2013). Dog tyder det omvendt også på at et 

revisorpåtegnet regnskab ikke kan stå alene – bankrene har behov for at supplere med deres 

egen vurdering af kunden. 

 

Hvis virksomhederne vælger udvidet gennemgang på trods af bankens anvisning om revision 

vil tre af bankerne kræve, at kunden ”opgraderer” til revision. I Bank A gør man det klart at 

deres kunder skal være klar over, at de skal yde yderligere sikkerhed hvis de vælger udvidet 

gennemgang:  

”Det er især den dårlige ende af kunderne som forsøger, at føre det igennem for at spare 

penge. Der er bare det problem, at hvis vi har virksomhedspant eller fordringspant, så for at 

kunne værdiansætte det så vi kan arbejde med det, skal det enten revideres, ellers skal vi have 

revisor til på anden vis at værdiansætte de aktiver vi har pant i.” (Bank A, 2013) 

 

Hvis ikke Bank A får pant eller anden form for sikkerhed og kunden ikke vil have fortaget 

revision, mener Bank A ikke det er ikke i orden at låne penge ud (Bank A, 2013). 

I Nordea er de lidt mere forsigtige med at kræve revision, og vægter igen deres eget kendskab 

til virksomhedens udvikling. Ligeledes vil der dog blive pålagt virksomheden at få foretaget 

revision, hvis regnskabet ikke ser ud som forventet; eksempelvis med faldende eller negativ 

egenkapital.  

 

Overordnet er konklusionen, at udvidet gennemgang ikke umiddelbart kan godkendes i 3 ud 

af 4 banker. Hvis holdningen skulle vise sig at være generel vil det betyde, at udvidet 

gennemgang som udgangspunkt ikke kan benyttes, hvis virksomheden har eller vil øge kredit 

hos banken. Det er ret kritisk for, hvor udbredt og benyttet udvidet gennemgang vil blive. 

Formålet var at udvidet gennemgang skulle være et tilpasset produkt til de små virksomheders 

karakteristika og interessenter. I sær den positive konklusion skulle være værdiskabende for 

interessenterne. Der var dog ingen af bankerne som hæftede sig ved den. De var mere 

interesseret i de handlinger som lå til grund for revisorerklæringen, og den sikkerhed de gav.  
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3.2.3 Supplerende handlinger 

Forskellen mellem review og udvidet gennemgang består af de fire supplerende handlinger. 

De supplerende handlinger er valgt ud fra de små virksomheders særlige karakteristika og 

interessenter (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012b). 

 Det er interessant at undersøge, hvilken værdi bankerne tillægger de supplerende handlinger, 

samt om de mener handlingerne er tilrettet der hvor deres behov for sikkerhed på 

årsregnskabet er. Hvis bankerne ikke mener at handlingerne giver en ekstra sikkerhed, vil det 

tyde på, at de ikke tillægger udvidet gennemgang yderligere værdi i forhold til review. Dette 

kan være med til at forklare, hvorfor bankerne ikke kan godkende udvidet gennemgang.  

Derudover er banken hørt til, om de selv foretager handlinger uagtet hvad revisor foretager 

sig, samt om disse handlinger er sammenfaldende med de fire supplerende handlinger. Det 

vurderes, at i de tilfælde hvor banken selv indhenter disse oplysninger vil det underminerer 

relevansen af de supplerende handlinger. 

I de tilfælde hvor bankerne jf. afsnit 3.2.2 ikke kan godkende udvidet gennemgang for deres 

kunder, er det interessant at undersøge om der er andre områder som de vil bede deres kunde 

om at få revisor til at foretage revision af, således at der opnås høj grad af sikkerhed for 

banken på disse områder.  Dette er derfor ligeledes undersøgt ved interviewene. 

 

De fire banker har alle forskellige holdninger til de fire supplerende handlinger, samt hvilken 

værdi de tillægger dem. Arbejdernes Landsbank mener, at alle handlinger er relevante og at 

alle handlingerne er med til at give øget sikkerhed i forhold til review (Arbejdernes 

Landsbank, 2013). De vil bare stadig have revision jf. afsnit 3.2.2 

Nordea nævner oplysning fra SKAT, som en vigtig handling ved udvidet gennemgang 

(Nordea, 2013). Dette skyldes, at de gerne vil have sikkerhed for, at der ikke efterfølgende 

kommer et skjult krav fra SKAT. Derudover vægter Nordea også advokatbrevet. 

Erhvervsrådgiveren fra Nordea synes, dette er en god information, da der opnås sikkerhed for 

at der ikke eksisterer et muligt krav, som der ikke er hensat til (Nordea, 2013). Hans kollega 

fra kreditafdelingen påpeger dog, at han mener at de har et generelt tillidsproblem til kunden, 

hvis banken ikke er blevet gjort opmærksom på en retssag (Nordea, 2013). Det er ikke altid, 
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at banken altid bliver informeret om verserende sager. Formålet med at udsende advokatbreve 

er at øge sikkerheden for, at der ved udarbejdelsen af årsregnskabet i videst muligt omfang er 

kendskab til alle væsentlige eventualforpligtelser i form af retssager og andre tvister mv. Hvis 

det går dårligt i en virksomhed, kan virksomheden have en interesse i ikke at oplyse omkring 

den mulige tabsrisiko, da det vil forværre resultatet at hensætte hertil. 

Både Sydbank og Bank A giver udtryk for, at netop de supplerende handlinger, som indgår i 

udvidet gennemgang ikke, for dem, giver ekstra værdi. I hvert fald giver de ikke tilstrækkelig 

sikkerhed til at udvidet gennemgang som udgangspunkt kan accepteres for deres kunder, 

oplyser Sydbank (Sydbank, 2013). Dog kan de supplerende handlinger, godt være 

udgangspunkt for bankens videre undersøgelser af en kunde. Sydbank oplyser, at de ved 

information om verserende sager selv kan finde på at tage på virksomhedsbesøg og undersøge 

dette nærmere (Sydbank, 2013).  

De fire interviews viser altså ikke en generel tendens af, hvilke handlinger bankernes vægter 

højeste.  

 

Bankerne er spurgt om, de selv foretager nogle af de fire supplerende handlinger. Dette er 

gjort for at finde ud af, om de er sammenfaldene med de supplerende handlinger, der skal 

foretages ved udvidet gennemgang. Det må formodes, at bankerne ikke vægter informationer, 

som de selv indhenter og derfor allerede er bekendt med.  

Alle fire bankerne nævner, at de selv kunne finde på at indhente tingbog, personbog, bilbog 

mv. (Nordea, Sydbank, Arbejdernes Landsbank, Bank A, 2013). Ud af de fire banker 

foretager to af bankerne dette som faste handlinger. Bank A nævner derudover, at de for 

virksomheder, hvor det ikke går godt, kan finde på at undersøge, om de er bagud med skat og 

moms (Bank A, 2013):   

”Handlingerne (red. de fire supplerende handlinger) tillægger vi ikke ekstra værdi, da vi 

allerede kigger på disse. Når vi nærmer os virksomheder der ikke har det så godt, så tjekker 

vi selv op på, om de er bagud med skat og moms. Det er så afdelingens opgave at gå ud og 

indhente dokumentation for det i form at et skriv fra den pågældendes advokat eller Skat. Vi 
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er ikke så interesseret i at finansiere folks gamle skatte gæld. Tingbogsoplysninger mv. har vi 

direkte adgang ting og trækker selv.”(Bank A, 2013) 

Bank A sender ikke advokatbrev ud, men hvis de positivt ved, at kunden har en erstatningssag 

med en leverandør, indhenter de ofte en vurdering af sagens forventede udfald mv. (Bank A, 

2013).  

Der ses dermed en tendens til at bankerne i høj grad selv foretager undersøgelser, der lægger 

sig op ad de supplerende handlinger ved udvidet gennemgang. Handlingerne er derfor nok 

relevante for bankerne, men da de i forvejen selv foretager disse tyder det på, at bankerne ikke 

får ny viden ved at disse handlinger foretages af revisor.  

 

Tre af bankerne gav udtryk for, at udvidet gennemgang som udgangspunkt ikke er 

tilstrækkeligt for en endelig vurdering af deres kunder jf. afsnit 3.2.2. Det er derfor interessant 

at undersøge, om der er tillægshandlinger bankerne kan foretage som ville gøre 

erklæringsstandarden tilstrækkelig for bankerne. Dette giver også et billede af, om det med 

fordel kunne have været andre handlinger, som indgik i de fire supplerende handlinger. 

Hos Bank A kunne man, ligesom hos Sydbank, godt forestille sig senarier, hvor man ville 

kræve, at der skulle foretages ekstra handlinger i tillæg til udvidet gennemgang:  

”Ja, det er der og i de tilfælde vil vi gerne have en RS 800. Men problemet er… er det dyrere 

eller billigere end en revision så. Sparer vi så kunden for noget ved, ikke at kræve revision 

med tillægshandlinger. Relevante områder kunne være varelager, debitorer, varelager. 

Normalt får vi også anlægskartoteker ind, men det er ikke noget vi værdiansætter.” (Bank A, 

2013) 

 

I nogle tilfælde vil der altså kunne foretages yderligere handlinger, som gør udvidet 

gennemgang tilstrækkelig, men der er en vurderingssag. Hos Bank A består de områder, hvor 

man kunne finde på at kræve en særskilt revision (høj grad af sikkerhed) af de områder, hvor 

banken har pant. Dette begrunder Bank A med, at de ikke mener at udvidet gennemgang giver 

tilstrækkelig sikkerhed i form af verifikation og efterprøvelse af disse områder, og derfor ikke 

kan stå alene.   
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Hos Bank A har man altså taget stilling til, at man vil bede om en erklæring efter ISA 800, 

som giver høj grad af sikkerhed i modsætning til aftalte arbejdshandlinger, hvor der ikke 

afgives en konklusion med sikkerhed.  

Til spørgsmålet, om Bank A gerne så, at man havde erstattet nogle af de fire supplerende 

handlinger med handlinger, som afdækkede de ovenfor nævnte relevante områder, svarede de, 

at det ønskede de ikke, da det i dette tilfælde højst sandsynlig ville have revision (Bank A, 

2013). Alle de adspurgte banker er enige i dette, da man ved behov for yderligere sikkerhed i 

forhold til udvidet gennemgang ville søge, at afdække dette ved højeste grad af sikkerhed. 

Nordea udtrykte, at: 

”Altså hvis revisor skal gennemgå varelager og debitorer er det efter vores mening næsten 

allerede en revision, så hvorfor så ikke kræve en – det ville vi gøre i de tilfælde” (Nordea, 

2013) 

 

Det tyder altså ikke på, at bankerne synes, at andre handlinger bør træde i stedet for de fire 

supplerende handlinger. 

Hvis man sammenligner svarene fra de tre banker, som ikke kan godkende udvidet 

gennemgang og den ene som kan, er der ikke de store forskelle på, hvordan de opfatter de 

supplerende handlinger. Grunden til at tre af bankerne ikke kan godkende udvidet 

gennemgang ser derfor ikke ud til at findes i den værdi bankerne tillægger de supplerende 

handlinger. Derimod skal svaret nok findes i deres generelle holdning til den værdi et 

revideret regnskab giver contra eget kendskab til virksomheden.  

For de tilfælde hvor banken alene har sikkerhed i for eksempel et varelager, kan 

tillægshandlinger måske foretages supplerende til udvidet gennemgang, men dette tyder mere 

på at være undtagelsen end hovedreglen.  

 

3.2.4 Protokollat 

Tre af bankerne udviste en vis skepsis overfor, at protokollen ikke indgår som et af 

elementerne ved udvidet gennemgang. Den sidste bank nævnte ikke forholdet, og der blev 

ikke spurgt ind til det, da dette var første interview. Det var ikke forventet, at bankerne ville 
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være skeptiske overfor dette punkt, så punktet indgik først i spørge-guiden efter andet 

interview.  

 Ifølge Nordea kan der være områder, der år efter år bliver meddelt bestyrelse i protokollen, 

men som ikke bliver rettet (Nordea, 2013). Dette synes Nordea er en vigtig information, der i 

visse til fælde kan give anledning til, at Nordea kræver, at deres kunde får foretaget revision i 

stedet for udvidet gennemgang. I Bank A vil man ikke som udgangspunkt kræve at se 

protokollen, men synes ligeledes, at det kan være nyttigt at få. Bank A vil i situationer, hvor 

tilliden svinder kræve at se denne. 

Revisionsprotokollen føres til brug for selskabs øverste ledelse og er et væsentlig led i 

kommunikationen mellem revisor og ledelse (Füchsel et al). Der skal udarbejdes en protokol, 

når der er udført revision, der omfatter erklæringer på reviderede regnskabet, og hvor der kan 

dannes revisionsmæssige konklusioner
9
.  En revisionsprotokol skal følge et vist format og det 

kræves blandt andet, at forhold som revisors pligt til at overveje besvigelser og fejl ved 

revision af regnskabet beskrives. 

Argumentet fra FSR for, at der ikke kræves et protokollat for mindre virksomheder er, at 

kommunikationen i mindre virksomheder ofte er uformel (FSR, 2012c). Der udarbejdes 

derfor ikke et protokollat ved udvidet gennemgang, men det er dog et krav i reviewstandarden 

(ISRE 2400) revised (FSR, 2013b), om at der skal kommunikeres med den øverste ledelse. 

Der er ikke formkrav, men det må vurderes, at der i de fleste tilfælde vil ske en form for 

skriftlige rapportering. Det skyldes, at det kan blive nødvendigt for revisor senere hen at 

dokumentere, at der er påpeget for eksempel manglende funktionsadskillelse.  

I tilfælde af at bankerne kræver protokol ved udvidet gennemgang vil konsekvensen være, at 

en del af besparelsen ved ikke at få revision bortfalder. Det vurderes dog muligt, at en mindre 

fast form for rapportering, også vil kunne bruges af bankerne. I mindre virksomheder er der 

ofte ikke nogen bestyrelse, og det vil i disse tilfælde måske være en god løsning med en 

skriftlig rapportering, som rettes direkte mod ejer og dagligleder, som ofte er 

sammenfaldende.  

                                                      
9
 Begrebet regnskab defineres i erklæringsbekendtgørelsens § 2 
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3.2.5 Yderligere undersøgelser 

For at se om det er muligt at udlede nærmere tendenser omkring bankernes krav til 

revisorgennemgang hos deres kunder, er der stillet et par yderligere spørgsmål. Spørgsmålene 

skal give en fornemmelse af, hvilken sikkerhed, de adspurgte banker lægger i erklæringen. 

Finder de den egnet til andre formål, for eksempel om de mener at den egner sig bedre til at 

træde i stedet for review, som ikke har haft den store udbredelse. Desuden er det undersøgt, 

om finanskrisen har haft øget bankernes krav om sikkerhed på årsregnskabet.  

Bankerne er spurgt til deres holdning til, om standarden kan benyttes for virksomheder der 

ikke er underlagt revisionspligt. Vil det give mening, at ”opgradere” fra review til udvidet 

gennemgang. Til dette svarede de alle, at hvis der var brug for en opgradering, ville det i 

næsten alle tilfælde blive afdækket med en erklæring af højeste grad af sikkerhed 

(Arbejdernes Landsbank, Bank A, Nordea, Sydbank, 2013). Dette stemmer overens med, at 

bankerne ikke tillagde de fire supplerende handlinger særlig værdi. Dog var review i høj grad 

accepteret for deres kunder i regnskabsklasse A. Der er altså ikke et behov for udvidet 

gennemgang på dette niveau.  

Det må antages at virksomheder i regnskabsklasse B, som allerede har fravalgt revision efter 

årsregnskabslovens § 135 stk. 1 pkt. 3, har fravalgt dette fordi virksomhedens interessenter 

ikke har behov for yderligere sikkerhed på årsregnskabet. Dog kunne en grund til at opgradere 

til udvidet gennemgang skyldes den positive revisorerklæring. 

 

Derudover er bankerne spurgt til om der er tilfælde hvor de ikke vil kræve en 

revisionspåtegning. Tre af bankerne fremhæver, at de har eksempler på kunder, som ikke var 

underlagt revisionspligt, hvor der alene ydes assistance med opstillingen af årsregnskabet. 

Alle dog i regnskabsklasse A. Assistanceerklæringen tillægges forskellig vægt. Hos Nordea 

tillægger de det værdi, og lader dette vægte i deres vurdering (Nordea, 2013). Hos Banks A 

giver assistance med regnskabsopstilling dem vished for at regnskabet er et udtryk for det, der 

står i bogføringen, men ikke yderligere (Bank A, 2013). I Sydbank kan de kun acceptere 

dette, hvis de for eksempel har sikkerhed i den private formuesfære, men igen vil det skulle 

bevilges særskilt (Sydbank, 2013). Bankerne tillægger det altså forskellig værdi, at en revisor 

har opstillet regnskabet. Hos Sydbank og Bank A tillægges det mindre værdi en hos Nordea. 
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Generelt kræver det igen ukomplicerede forhold og ganske små engagementer for at bankerne 

kan acceptere dette.  

Nordea tillægger det derudover værdi, hvis det er en revisor fra et af de store revisionshuse i 

Danmark som har gennemgået regnskabet (Nordea, 2013). Dette begrundes med at de store 

revisionshuse har flere funktioner, som kan hjælpe virksomhederne, samt at der er tale om en 

revisor som Nordea kender. Nordea synes at tillægge assistanceerklæringen størst værdi, men 

giver i interviewet i det hele taget udtryk for, at de har tillid til deres kunders 

regnskabsopstilling (Nordea, 2013). Nordea holder sig opdateret med saldobalancer mv. 

hvilket betyder at de også har mulighed for selv at analysere udviklingen og kontrollere at den 

ser sandsynlig ud.  

Det tyder derfor ikke på, at erklæringsstandarden udfylder et hul i forhold til erklærings-

produkter for nogen af kundegrupperne i de interviewede banker, med undtagelse af Nordea.  

 

Alle bankerne er endvidere spurgt ind til, hvorvidt deres holdning er ændret og om deres 

politikker for krav til revision ved kreditgivning er strammet som følge af finanskrisen. Ifølge 

FSRs undersøgelse fremgik det at bankerne generelt tillagde et revisorpåtegnet regnskab mere 

værdi som følge af finanskrisen. Sydbank mente dog ikke at finanskrisen har rykket på deres 

krav:  

”Buisness as usual ville jeg vurdere. Vi låner jo aktionærernes penge ud, men vi lever også af 

at vi får dem hjem igen. Vi skal sikre at der er værdier og drift tilstede som kan berettige et 

udlån.” (Sydbank, 2013) 

Der er ingen af de andre banker, som mener at have ændret på deres politikker som følge af 

finanskrisen. Erhvervsrådgiver fra Nordea fortæller dog, at man generelt nok er blevet lidt 

mere skeptisk i forhold til hvem man låner til, men at kravene når kredit først er bevilliget er 

de samme.  Undersøgelser viser dog, at det er blevet svære for små virksomheder at få kredit 

jf. afsnit 1. Det skal dog bemærkes, at der blev spurgt til ændrede procedure til kunder som 

havde opnået kredit og ikke kundernes mulighed for at optage kredit.  

Det tyder altså på at udvidet gennemgang for størstedelen af bankerne ikke er tilstrækkeligt, 

men at man heller ikke har behov for at erstatte review med udvidet gennemgang for de 
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kunder som ikke er underlagt revisionspligt. Kravet om revision kan, ud fra interviewene 

heller ikke kædes sammen med finanskrisen, hvorfor der tegner sig en tendens til, at den nye 

erklæringsstandard ikke er et produkt der er klappet af og tilpasset bankerne, da den ikke 

giver tilstrækkelig sikkerhed. Som Bank A udtrykker det: ”Dem der lemper reglerne er ikke 

dem som låner pengene ud.” (Bank A, 2013) 

 

3.2.6 Delkonklusion 

 Interviewene viste, af at de fire banker tillagde et revisorpåtegnet regnskab stor værdi. 

Regnskabet blev i høj grad brugt ved kreditgivningsprocessen, og var sammen med bankernes 

eget kendskab de vigtigste elementer ved en kreditgivning. Bankernes eget kendskab til 

virksomhederne/kunderne var dog også en vigtig faktor ved kravet til henholdsvis revision 

eller udvidet gennemgang. Bankerne foretog alle egne undersøgelser af kunden, herunder 

indhentede alle bankerne selv løbende periodebalance, anlægskartotek mv. Denne del af 

undersøgelsen stemte derfor overens med både Erhvervs- og selskabsstyrelsens undersøgelse 

og undersøgelsen foretaget af FSR.  

Udvidet gennemgang var ikke tilstrækkeligt for tre af banker. Kun én bank ville ikke stille 

krav om revision som udgangspunkt, med den begrundelse at deres eget kendskab var 

vigtigere. En af hovedårsagerne til at udvidet gennemgang ikke kunne godkendes af bankerne, 

var at der ikke blev fortaget efterprøvelse af for eksempel varelager og debitorer, som 

bankerne typisk har sikkerhed i. Dette viser en god forståelse af de handlinger, der udføres 

ved udvidet gennemgang fra bankernes side.  

De fire supplerende handlinger blev ikke tillagt særlig værdi, da bankerne i høj grad allerede 

selv foretog disse. Muligheden i at fortage særskilte handlinger for at gennemgå for eksempel 

varelager var heller ikke en løsning som bankerne foretrak, da man i disse tilfælde ville kræve 

den højst mulige grad af sikkerhed. Interviewene tegner altså et billede af at den nye 

erklæringsstandard i bund og grund bare ikke giver tilstrækkelig sikkerhed til at bankerne kan 

bruge denne ved engagementer, hvor der er tale om kreditforhold.  
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Da bankerne alle er større danske banker, vil dette have stor indflydelse på hvor mange 

virksomheder der kan vælge udvidet gennemgang. Alle bankerne havde undtagelser til 

hovedreglen, men omfanget heraf er svært at estimere ud fra interviewene.  Dog ville alle 

banker i tilfælde af dårlig økonomi hos kunden, kræve revision af højeste grad af sikkerhed.  

Der ser altså ud til at det snarere bliver interessenterne end størrelsen på virksomhedens 

omsætning der sætter grænsen for hvem der kan vælge udvidet gennemgang.   
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Del IIII  

4. Konklusion 

Formålet med den nye erklæringsstandard var at skabe et alternativ til revision tilpasset små 

virksomheder. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget skulle erklæringsstandarden reducere 

de administrative omkostninger med en fjerdedel. Det fremgik dog af lovforslaget, at ikke alle 

virksomheder kan forvente at kunne anvende erklæringsstandarden. Dette skyldes at nogle 

virksomheder stadig vil blive mødt af krav om revision efter de internationale 

revisionsstandarder fra bankerne, da der er sket en opstramning af bankernes kreditprocedure. 

Erklæringsstandarden om udvidet gennemgang består af review efter den nye ISRE 2400 

(revised) samt fire supplerende handlinger. Den præcise opgavesikkerhed er svær at fastslå, 

men ligger ifølge lovforslaget mellem review og revision. I erklæringen afgives der en positiv 

konklusion. Endvidere fremgår det at udvidet gennemgang giver mindre sikkerhed end 

revision, men dog mere end review, som giver betydeligt mindre sikkerhed. Hvad forskellen 

er mellem disse kan dog være svær at definere.   

Tre af bankerne kunne som udgangspunkt ikke acceptere udvidet gennemgang fra deres 

kunder. Der var dog undtagelser til dette, hvilket ville hvile på en kombination af 

virksomhedens kompleksitet og økonomiske tilstand. Kun i tilfælde hvor bankerne vurderede, 

at der var tale om helt ukomplicerede forhold, kunne udvidet gennemgang umiddelbart 

accepteres.  Den fjerde bank kunne som udgangspunkt godt acceptere udvidet gennemgang 

fra deres kunder, men hvis banken får en mistillid til virksomheden eller det går dårligt 

økonomisk ville der blive krævet revision. 

 

Den essentielle forskel mellem review og udvidet gennemgang er de fire supplerende 

handlinger. Det er derfor vigtigt, at banken tillægger disse handlinger værdi og hvis de ikke 

gør, så bliver udvidet gennemgang ikke anderledes end review set fra bankernes synspunkt.  

Interviewene viste, at bankerne ikke tillagde de fire supplerende handlinger særlig værdi. 

Handlingerne var vigtige, men bankerne foretog også flere af handlingerne selv. Bankerne 

indhentede blandt andet selv tingbogs- og skatteoplysninger. Information om verserende sager 
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holdt banken sig også informeret om idet omfang der var muligt. Nogle af bankerne var dog 

glade for den objektivitet, der blev skabt ved at revisor foretog handlingen. 

De handlinger som bankerne efterlyste ved udvidet gennemgang, var for eksempel 

efterprøvelse af varelager og anlægskartotek - regnskabsposter som banken typisk har 

sikkerhed i.  I enkelte tilfælde ville det være muligt at foretage særskilt revision af enkelte 

regnskabsposter. Bankerne udtrykte dog, at de i de fleste tilfælde, hvis de ønskede større 

sikkerhed, ville søge det afdækket med højeste grad af sikkerhed - revision. Der må sættes 

spørgsmålstegn ved, om virksomhederne så rent faktisk ville opnå en besparelse, hvis de skal 

have ekstra gennemgang af udvalgte regnskabsposter. Dette lå ligeledes i bankernes 

overvejelse.  

De fire supplerende handlinger er ifølge lovforslaget rettet mod de små virksomheders 

interessenter. Dette virker dog ikke til at gælde bankerne. Dog ønskede ingen af bankerne, at 

udskifte de fire supplerende handlinger med andre handlinger, da man som nævnt ovenfor i så 

fald ville bede om revision. Dette tegner derfor et billede af, at erklæringsstandarden i mange 

tilfælde ikke vil være tilstrækkelig. Bank A skelner alene mellem revision eller ikke revision. 

Udvidet gennemgang opfattes derfor for banken, ikke som værende en mellemting mellem 

revision og review, men nærmest at ligge på linje med review. 

At der ikke var krav om revisionsprotokol var også et problem for flere af bankerne. Der er 

krav til rapportering til ledelsen i ISRE 2400 (revised), men formatet er ikke fastlagt i 

standarden. Det er dog forventeligt at rapporteringen i flere tilfælde vil foregår skriftligt og 

måske i et format som er bedre tilpasset de små virksomheder. Dette vurderes dog ikke at 

være et afgørende punkt for bankerne i deres vurdering af om deres kunder kan vælge udvidet 

gennemgang. 

At bankerne ønsker revision, viser at de tillægger et revideret årsregnskab fra kunden værdi. 

Interviewene bekræftede dermed FSRs undersøgelse fra 2010, som viste at bankerne tillagde 

et revideret årsregnskab betydning. Erhvervs og Selskabsstyrelsens undersøgelse viste at der 

var en tendens til at bankerne krævede sikkerhedsstillelse, i de tilfælde hvor virksomhederne 

ikke fik foretaget revision. Dette bekræftede to af bankerne også ved interviewene. Der vil 

altså blive krævet yderligere sikkerhed fra kundernes side i de tilfælde, hvor der ikke bliver 

opnået revisionsmæssig sikkerhed. 
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Undersøgelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen viste at kendskab til virksomhederne i 

stigende grad blev en vigtigere faktor for bankerne end en revisorpåtegning på årsregnskab. 

Dette blev også afspejlet i interviewene. Alle bankerne vægtede eget kendskab til kunden 

højt. For en af bankerne, Nordea, var eget kendskab dog suverænt det vigtigste for banken – 

der ikke stillede yderligere krav til revision, såfremt de var bekvemme med den nuværende 

viden. Det kan dog være svært at afgøre i hvor mange tilfælde Nordea reelt kræver en 

revision. Bankerne har interesse i at låne penge ud, men også i at gå dem igen. For Nordea har 

eget kendskab til kundens branche og økonomi betydelig indflydelse. 

I bankernes vurdering af hvilken påtegning de ville kræve af deres kunder spillede 

kompleksitet en stor rolle, idet bankerne bedre kunne acceptere udvidet gennemgang af 

mindre komplekse virksomheder. Det virker til, at der er en tendens til at både bankernes eget 

kendskab til virksomhederne samt et revisionspåtegnet årsregnskab udgør vigtige 

komponenter i bankernes vurdering, men i sig selv ikke kan stå alene. Bankerne var også 

opmærksomme på, at revisors påtegning på årsregnskabet var et billede af virksomhedens 

økonomi pr. regnskabsdato. Derfor var det også vigtigt løbende selv at holde sig opdateret 

med saldobalancer, som blev indhentet alt efter virksomhedens økonomi. 

Bank A udtaler: ”Dem der lemper reglerne er ikke dem som låner pengene ud.” (Bank A, 

2013). Bankerne har behov for sikkerhed. Dette behov vurderes ikke at være blevet mindre 

med finanskrisen, som ikke har sluppet sit tag i virksomhederne. Ingen af bankerne mener at 

have ændret deres krav til revisorgennemgang ved kreditgivning, men Nordea giver dog 

udtryk for en vis skepsis, som er opstået under finanskrisen.  

Erklæringsstandarden blev vedtaget med det formål at lette de administrative byrder for 

mindre virksomheder, samt at give en positiv konklusion på årsregnskabet. De fire interviews 

giver et billede af, at bankerne i høj grad ikke kan acceptere udvidet gennemgang, da der ikke 

opnås tilstrækkelig sikkerhed. Meget tyder i hvert fald på, at det vil være interessenterne frem 

for størrelsen på virksomhedernes omsætning, som vil bestemme om virksomhederne kan 

vælge udvidet gennemgang. 
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4.1 Perspektivering  
I Danmark er lempelser af revisionspligten noget forholdsvist nyt. Siden 2006 har man 

forsigtigt lempet revisionspligten ved at begrænse kravet om revision til kun at omfatte 

Regnskabsklasse B virksomheder. Ved det seneste tiltag kan regnskabsklasse B virksomheder 

så også fravælge revision til fordel for udvidet gennemgang.  

Danmark var i 2006 sammen med Malta og Sverige de eneste lande, som ikke havde benyttet 

sig af den mulighed EU gav for lempelser (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005). Danmark 

er dog ikke det eneste land som har indført nationale erklæringsstandarder. Storbritannien 

foretog den første lempelse i 1994. For mindre virksomheden blev der indført en 

”Accountant’s report”, som svarer til review. Denne blev dog afskaffet igen, da der ikke var 

tilstrækkelig tillid til denne (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005). Lempelserne her skyldtes 

ligeledes i et ønske, om at sænke de administrative omkostninger for de små virksomheder. I 

2004 lempede man i Storbritannien revisionspligten helt op til de af EU fastsatte grænser. Et 

selskab kan fritage sig for revision, medmindre aktionærer som råder over 10 pct. af aktierne 

modsætter sig det (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005). Jill Collis har i 2010 gennemført en 

komparativ undersøgelse mellem England og Danmark omkring lempelse af revisionspligten. 

Den viser, at Danmark generelt var bagude i forhold til England med lempelse af 

revisionspligt (Collis, Jill). Det bliver interessant at se om udvidet gennemgang accepteres af 

virksomhederne og deres interessenter, eller man ender med at lempe revisionspligten i 

overensstemmelse med EU’s grænser og laver virksomhederne og deres interessenter tage 

stilling til om man ønsker revision. Noget tyder ifølge undersøgelsen på at det bliver 

interessenterne frem for omsætningens størrelse som kommer til at bestemme, hvorvidt 

virksomhederne skal vælge udvidet gennemgang eller revision. 

 

Bankernes accept af udvidet gennemgang som grundlag for lånefinansiering er afgørende for 

virksomhedernes mulighed for overhoved, at kunne vælge udvidet gennemgang. Bankerne er 

dog ikke de eneste interessenter. Interessenter som leverandører og SKAT kan også have 

interesse i et revisorpåtegnet årsregnskab frem for udvidet gennemgang. Denne gruppe af 

interessenter vil ikke nødvendigvis i lige så høj grad selv foretage egne undersøgelser af 

kunden, og vil derfor også i højere grad være afhængig af revisors gennemgang. Det er dog 

muligt, at udvidet gennemgang i disse tilfælde vil være tilstrækkeligt. 
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Dansk Erhverv foretog i 2011 en undersøgelse blandt deres medlemmer om virksomhedernes 

syn på værdien af revision (Danske Erhverv). I alt svarede 12 pct. at det ville svække tilliden 

til en samarbejdspartner eller leverandør i alle tilfælde, og at det 58 pct. ville gælde i nogle 

tilfælde hvis denne havde fravalgt revision (Danske Erhverv). 

Undersøgelsen viste at virksomhederne kun i 6 pct. af tilfældene altid ville kræve revision af 

deres samarbejdspartnere, men 42 pct. kunne finde på at kræve det i nogle tilfælde (Danske 

Erhverv). Dermed vil næsten halvdelen ikke kræve dette fra en samarbejdspartner. 46 pct. 

ville dog kræve at deres leverandører eller samarbejdspartnere i nogle tilfælde fik foretaget en 

anden form for gennemgang af deres regnskab hvis virksomheden har fravalgt revision 

(Danske Erhverv). Denne undersøgelse kunne tyde på at det i flere tilfælde ville være i orden, 

at vælge udvidet gennemgang i forhold til leverandører og samarbejdspartnere. I forhold til 

SKAT vurderes det, at deres interesser dækkes af de supplerende handlinger.  

I alle tilfælde vil det være vigtigt at virksomheden er opmærkesomme på deres interessenters 

mulige krav til revision. Det vil derfor være vigtigt at virksomhederne undersøge disse før de 

vælge udvidet gennemgang. 

  

 

 

. 
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Bilag 1 – eksempler på påtegning på årsregnskabet  
 

Nedenstående eksempler er eksempler på ”blanke” påtegninger dvs. uden supplerende 

oplysning eller forbehold
10

. 

 

Eksempel på erklæring - Review Eksempel på erklæring - Revision 

Den uafhængige revisors erklæring 

Til ejeren af Virksomhed A 

Vi har udført review
11

 af årsregnskabet for 

Virksomhed A v/person YY for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 200x, der omfatter anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet. 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 

årsregnskabet på grundlag af reviewet.  

Det udførte review 

Vi har udført vores review i overensstemmelse med 

den internationale standard om review af regnskaber 

og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores 

review med henblik på at opnå begrænset sikkerhed 

for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation. Et review er begrænset til først og 

fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens 

ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og 

giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har 

ikke udført revision og udtrykker derfor ingen 

revisionskonklusion om årsregnskabet. 

Konklusion 

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med 

forhold, der giver os anledning til at konkludere, at 

årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af 

virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling 

pr. 31. december 200x samt af resultatet af 

virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 

– 31. december 200x i overensstemmelse med 

Den uafhængige revisors påtegning på 
årsregnskabet 

Til kapitalejerne i Selskab B   

Vi har revideret årsregnskabet for Selskab B for 

regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 

balance og noter.
12

 Årsregnskabet udarbejdes efter 

årsregnskabsloven.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen 

har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 

ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et 

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 

årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 

udført revisionen i overensstemmelse med 

internationale standarder om revision og yderligere 

krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at 

vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 

revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 

årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 

for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger 

afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af 

risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 

                                                      
10

 Eksempler er hentet fra www. Fsr.dk. 

11
 Gennemgang kan fortsat anvendes i stedet for review. 

12
 Tilpasses regnskabets elementer. 
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årsregnskabsloven. 

 

X-by (revisors kontorsted), dato 

statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma 

NN 

statsautoriseret revisor/registreret revisor 

 

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
 

er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet 

hermed er at udforme revisionshandlinger, der er 

passende efter omstændighederne, men ikke at 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 

regnskabspraksis er passende, om ledelsens 

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede 

præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af 

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 201x i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. 

 

X-by (revisors kontorsted), dato 

statsautoriseret/registreret/godkendt 

revisionsfirma 

 

NN 

statsautoriseret revisor/registreret revisor 

 

Forudsætning: Det er forudsat at regnskabet ikke 

indeholder ledelsesberetning.  
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Bilag 2 - Interview guide 
 

Navn (ikke obligatorisk): 

Stilling: 

Erfaring: 

 

Spørgsmål: 

1) Er der i banken taget stilling/(kommunikeret en fælleskurs forhold) til, hvordan I skal 

forholde jer til den nye erklæringsstandard for regnskabsklasse-B-virksomheder, 

”udvidet gennemgang”? 

 

2) I hvilke tilfælde er review tilstrækkelig som påtegning på årsregnskabet? 

 

3) Ved indførsel af udvidet gennemgang har I så overvejet at kræve, at jeres kunder som 

ikke er underlagt revisionspligt ”opgraderer” fra review til ”udvidet gennemgang”? 

 

4) Er udvidet gennemgang som udgangspunkt tilstrækkeligt som erklæring på 

årsregnskabet for jeres kunder? 

 

5) Hvad kunne begrunde, at I ikke vil acceptere en udvidet gennemgang på 

regnskabsklasse B-virksomheder?  

- Er der i disse tilfælde yderligere handlinger, der kan foretages supplerende, således 

at udvidet gennemgang bliver tilstrækkelig? 

 

6) Kunne man forestille sig, at I vil være tilbøjelige til at kræve en revision (som man 

kender) fremfor udvidet gennemgang?  
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7) I hvilke tilfælde vil I altid kræve revision? 

 

8) I hvilke tilfælde vil der ikke blive krævet en revisorpåtegning på jeres kunders 

årsregnskab?  

 - Vil I kræve en anden form for sikkerhed i disse tilfælde?  

 

 

De supplerende handlinger: 

Udvidet gennemgang består som sagt af et review og fire supplerende handlinger: 

- Indhentelse af tingbogs oplysninger mv. (f.eks. for at se at virksomheden har rettigheden til 

aktivet) 

- Indhentelse af engagementsbekræftelse 

- Indhentelse af advokatbrev (giver oplysninger omkring verserende sager og eventual 

forpligtelser/forpligtelser mv.)  

- Indhentelse af oplysninger fra SKAT (til afstemning af A-skat, AM-bidrag mv.).  

 

9) Hvilke af ovenstående handlinger er vigtige for jer?  

 

10) Giver de efter din mening yderligere sikkerhed ift. review? 

 

11) Hvad ser I på, når i modtager et revisorpåtegnet årsregnskab fra jeres kunder? 

 - Hvilke regnskabsposter er særligt betydningsfulde for jer? 

 - Hvilke oplysninger i årsregnskabet anvender pengeinstituttet/I? 
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12) I hvilket omfang sker kreditvurderingen på baggrund af virksomhedens/kundens 

årsrapport? 

 

13) Hvilke handlinger foretages, hvis der opstår tvivl om kundens kreditværdighed ved 

modtagelse af regnskab (og der ikke er foretaget revision)?  

    Vil der blive krævet en revision? 

 

14) Efterspørger I yderligere oplysninger hos kunden (uagtet hvad revisor har 

gennemgået)? 

- Kunne man forestille sig, at I f.eks. vil kræve at revisor optæller lageret? 

 

15) Hvilken betydning har revisors erklæring på årsregnskabet for jer? Er det en afgørende 

tillidsvækkende faktor for, at banken har tillid til kundens årsregnskab? 

Hvorfor/hvorfor ikke. 

 

16) Hvad mener pengeinstituttet om lempelse af revisionspligt?  

 - Er det i orden at lempe yderligere?  

 - Vil det gøre en forskel på, hvad i kræver af jeres kunder? 

Tillægsspørgsmål:  

17) Bruger i protokollen og hvad er jeres holdning til at denne ikke indgår som en del af 

Udvidet gennemgang? 
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Bilag 3 – Interview med AL-Bank. 

Navn (ikke obligatorisk): Otto W. Ingstrup 

Stilling: Erhvervsråder 

Erfaring: 8 år 

 

Interview: 

Interviewer(I): Er der i AL- Bank taget stilling/(kommunikeret en fælleskurs forhold) til, 

hvordan I skal forholde jer til den nye erklæringsstandard for regnskabsklasse-B-

virksomheder, ”udvidet gennemgang”? 

Otto (O): I udgangspunktet søger banken altid den bedst mulige erklæring for selskabets 

regnskab. Det har de nye standarder ikke ændret ved. 

 

I: I hvilke tilfælde er review tilstrækkelig som påtegning på årsregnskabet(for virksomheder 

ikke underlagt revisionspligt)? 

O:Ifm. vurderingen af selskabet indgår der flere parametre, hvoraf revisorpåtegning indgår 

som en vigtig del. Der kan være tilfælde hvor man afviger fra ovenstående, men der er ikke 

som sådan retningslinjer for dette. Øvrige parametre der indgår i vurderingen er b.la. 

budgetter, historik, vurdering af personkreds, forretningsplan mv. 

 

I: Ved indførsel af udvidet gennemgang (altså udvidet review), har I så overvejet at kræve, at 

jeres kunder der ikke er underlagt revisionspligt skal  ”opgraderer” fra review til ”udvidet 

gennemgang”? 

O: I tilfælde hvor vi vil kræve en ”opgradering”, vil vi typisk søge dette afdækket med den 

højeste grad af sikkerhed. 
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I: Er udvidet gennemgang som udgangspunkt tilstrækkeligt som erklæring på årsregnskabet 

for jeres kunder i regnskabsklasse B? 

O: Nej jf. ovenfor. 

 

I: Hvad kunne begrunde, at I ikke vil acceptere en udvidet gennemgang på regnskabsklasse B-

virksomheder?  

O: Jf. ovenfor ønsker vi den højeste grad af sikkerhed i udgangspunktet. Andre forhold, 

ligeledes nævnt ovenfor, kan tilsigte en afvigelse herfra. Er ovenstående øvrige forhold ikke 

tilfredsstillende, kan man forestille sig en situation hvor den udvidede gennemgang ikke vil 

kunne accepteres. 

 

I: Er der i disse tilfælde yderligere handlinger, der kan foretages supplerende, således at 

udvidet gennemgang bliver tilstrækkelig?  

O: Vil afhænge af tilfældet.  

 

I: Kunne man forestille sig, at I vil være tilbøjelige til at kræve en revision (som man kender) 

fremfor udvidet gennemgang?  

O: Ja, jf. ovenfor. 

 

I: I hvilke tilfælde vil I altid kræve revision? 

O: Jo mindre indblik/overblik samt historik mv. der måtte være på kunden, vil tilsigte et øget 

grad/krav af/om sikkerhed i årsrapporterne. 

 

I: I hvilke tilfælde vil der ikke blive krævet en revisorpåtegning på jeres kunders årsregnskab?  

 - Vil I kræve en anden form for sikkerhed i disse tilfælde?  
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O: Der vil i udgangspunktet altid blive krævet en form for påtegning når der stille 

kreditfaciliteter, garantier mv. til rådighed. 

 

I: Hvilke af ovenstående handlinger er vigtige for jer?  

O: Alle 4 har relevant betydning. De vigtigste punkter vurderes at være tingbogsoplysninger, 

engagementsbekræftelser 

I: Giver de efter din mening yderligere sikkerhed ift. review? 

O: Ja 

I: Hvad ser I på, når i modtager et revisorpåtegnet årsregnskab fra jeres kunder? 

 - Hvilke regnskabsposter er særligt betydningsfulde for jer? 

 - Hvilke oplysninger i årsregnskabet anvender pengeinstituttet/I? 

O: Vi forholder os til såvel tal-delen som ledelsesberetning, revisionspåtegning m.v. Hvilke 

poster/oplysninger der har særlig relevans, afhænger af selskabet, branche mv. 

I: I hvilket omfang sker kreditvurderingen på baggrund af virksomhedens/kundens årsrapport? 

O: I høj grad, men samtidig under hensyntagen til tidligere nævnte øvrige forhold. Der er som 

sådan ingen af parametrene der kan stå alene. 

I: Hvilke handlinger foretages, hvis der opstår tvivl om kundens kreditværdighed ved 

modtagelse af regnskab (og der ikke er foretaget revision)?  

Vil der blive krævet en revision?   

O: Ja. 

 

I: Efterspørger I yderligere oplysninger hos kunden (uagtet hvad revisor har gennemgået)? 

Kunne man forestille sig, at I f.eks. vil kræve at revisor optæller lageret? 

O: Det vil kunne ske i særlige og eller større engagementer. 
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I: Hvilken betydning har revisors erklæring på årsregnskabet for jer? Er det en afgørende 

tillidsvækkende faktor for, at banken har tillid til kundens årsregnskab? Hvorfor/hvorfor ikke. 

O: Revisors erklæring tillægges stor betydning, men står ikke alene i forhold til vurderingen.  

Det kan være en afgørende faktor for, at banken ikke har tillid til kundens årsregnskab, og 

kan modsat være meget bestyrkende i relation til tilliden til regnskabet. 

 

I: Hvad mener pengeinstituttet om lempelse af revisionspligt?  Er det i orden at lempe 

yderligere? 

 O: Ikke umiddelbart – der vil fra bankens side blive krævet det samme 

I: Vil det gøre en forskel på, hvad i kræver af jeres kunder? 

O: I tilfælde hvor der stilles kreditfaciliteter til rådighed, vil banken fortsat kræve en 

troværdig og dybdegående gennemgang af regnskabet. Dette vil umiddelbart ikke ændre sig. 
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Bilag 4 - interview med Nordea 

 

Morten 1 (jf. nedenfor) fortæller indledningsvist at det vil være Morten 2 som besvarer 

spørgsmålene, da han har mest erfaring. Morten 1 vil løbende supplerende med konkret viden 

i forhold til erhvervsrådgivning.:  

Præsentation af interviewpersoner: 

Morten (1): Morten Rotvit, har igennem de seneste 9 år beskæftiget sig med 

erhvervsrådgivning – både af mindre og større virksomheder, men har også erfaring med 

privat rådgivning.  

Sidder til daglig med SMV i København og omegn. Portefølje på 50 kunder.  

Morten (2): Morten Bergstrøm; Har været i Nordea siden 2006, revisionsuddannet HD(R): 

erhvervsrådgiver og kreditrådgiver  

 

Interview: 

Interviewer(I): Har du hørt omkring den nye erklæringsstandard? 

Morten 2:Vi har ikke haft adgang til den endnu. Vi har en formodning om, hvordan det 

kommer til at se ud., Men vi har en formodning som jeg har kunnet lytte mig til. Der er intet 

protokollat, hvilket nok er det jeg er mest skeptisk overfor. Vi opfatter udvidet gennemgang 

som et supplement eller opgradering ift. review. Det giver lidt ekstra ift. review. 

 

Er der i pengeinstituttet taget stilling/(kommunikeret en fælleskurs) til, hvordan I skal 

forholde jer til den nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang? 

Morten 2: Der er en forretningsgang for, hvordan vi skal håndtere dette, men det er et 

standardværktøj og derfor ikke dækkende for, hvordan vi skal håndtere afvigelser. Hvis vi 

ikke er komfortable med det vi kender til en b-virksomhed f.eks. hvis vi synes soliditeten er lav 

eller den nominelle egenkapital er lav eller på andre fronter har emner, vi ikke er helt sikre 
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på og mangler tillid til at den ejerledede virksomhed har helt styr på , så kunne vi godt finde 

på at bede om at få revision alligevel. Netop for de ting vi så er usikre på er det ikke sikkert at 

udvidet gennemgang er tilstrækkelig. Det vil så være i de tilfælde, hvor vi ikke er tillid på at vi 

får det rene billede af virksomheden. Vi har selvfølgelig tillid til at opstillingen den er som 

den er, men fordi at ejerledelse og bestyrelses ofte er sammenfaldende så kan vi godt have på 

nogle fronter en forventning eller formodning om at det ikke gå helt efter sædvanelig vis f.eks. 

med forretningsgange og interne kontroller. Og det er dem som vi fra kreditsiden for så vidt 

angående de kunder der skranter lidt – der viser svaghedstegn på indtjening eller på 

kapitalsiden enten ved for høj gearing eller for lav egenkapital. 

 

I: Hvad er udgangspunktet for hvornår i kræver revision, og for hvornår udvidet gennemgang 

er tilstrækkelig? 

Morten 2: Udgangspunkter er at der fra vores siden ikke er krav om revision. Vi rater jo også 

vores kunder, hvor vi placere dem i en kategori efter hvilken risikogruppe vi mener der 

befinder sig i. Altså vægter vores vurdering. Det er en del af vores vurdering af 

virksomheden. Det er selvfølgelig også en del af salgsstrategien, men vi gør meget ud af at 

kende vores kunder godt. Og forstå dem. Hvis vi forstår, kan de vi gøre forretning begge veje, 

hvis du forstår. Vi kan tjene penge på at låne ud til dem og de kan få den kredit de har behov 

for. Vores vurdering tager udspring i de regnskaber vi modtaget. Kan vi se en løbende 

sammenhæng i udviklingen i regnskabstallene og virksomheden ikke viser tegn på problemer i 

forhold til going concern, at egenkapitalen er lav eller at udviklingen i debitorer er steget 

vildt, så har vi fin tillid til årsregnskaberne og har dermed ikke nødvendigvis brug for 

revision.  

  

I: Fortager i selv yderligere handlinger i forhold til de regnskabet i modtager? 

Morten 2: Ja, altså vi gennemgår regnskabet og analyserer på likviditeten mv. Hvis vores 

analyser viser at virksomheden har en solid økonomi og ellers er i tråd med udviklingen har 

vi altså ikke krav om revision.  
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Morten 1: I forhold til mine kunder kan jeg godt ønske at dykke med i f.eks. debitorerne. Der 

kan jeg godt finde på snakke med kunden og høre mere om hvilke debitorer de har eller gå så 

langt som at bede om en aldersfordelt debitorliste, hvor jeg så kan se hvilken type debitorer 

de har. Har jeg ellers en god ide om dette, så føler jeg mig sikker omkring regnskabet.  

 

I: Så generelt kan jeg forstå at jeres eget kendskab til virksomheden betyder meget? 

Morten 2: Ja det er en afgørende faktor for os. Hvis vi begynder, at se at et regnskab afviger 

fra det vi forventer og har set tidligere år, så kan vi godt finde på at bede om en revision. Men 

det er noget vi er forsigtige med at tvinge ned over kunderne. Hvis vi kender virksomheden 

fordi den har været kunde i mange år, så er vi ikke så urolige.  

 

Interviewer: Så udvidet gennemgang som udgangspunkt er tilstrækkeligt, som erklæring på 

årsregnskabet for jeres kunder i regnskabsklasse B? 

Morten 2: Ja, men igen der ligger meget i vores vurdering og kendskab til virksomheden.  

 

I: I hvilke tilfælde vil i altid kræve revision? 

Morten 1: Der er tilfælde, hvor det er krævet, kræver vi af kunderne at de skal have fortaget 

revision. Ved særlige låneforhold.  

Morten 2: ja, men som udgangspunkt er vi forsigtige. Vi er vi ikke ude at kræve revision med 

det samme. Det er vigtigt for os at vores kunder føller at vi har et tillidsbånd til dem og vi 

forventer at de kommer og fortæller os om forhold der er verserende.  

 

Interviewer:  

Udvidet gennemgang består som sagt at et review og 4 supplerende handlinger 

-Indhentelse af tingbogs oplysninger mv.(eks. for at se at virksomheden har rettigheden til 

aktivet) 
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- Indhentelse af engagementsbekræftelse, indhentelse af advokatbrev(giver oplysninger 

omkring verserende sager og eventuel forpligtelser/forpligtelser mv.)  

- Indhentelse af oplysninger fra SKAT(til afstemning af A-skat, AM-bidrag mv.).  

Hvilke af disse handlinger er vigtige for jer?  

Morten 2: Jeg synes at det punkt der vedr .oplysninger fra SKAT, det er vigtigt. Hvis vi får et 

regnskab og der efterfølgende kommet et krav for skat, så bliver vi sgu lidt lange i ansigtet. 

Tingbogsoplysnigner er blandt de handlinger vi selv foretager ved en kreditvurdering så det 

har vi altså allerede selv afdækket.  

Morten 1: Advokatbrev er en af de handlinger som jeg faktisk synes er rare at få. Det kunne 

jeg også godt selv finde på at indhente, så at dette bliver gennemgået synes jeg er en god ting.  

Morten 2: Men hvis vi har et forhold hvor vi ikke er blevet gjort opmærksomme på at kunden 

har en retssag, så har vi også et problem. Det mener jeg som udgangspunkt at vi bør være 

orienteret omkring, derfor mener jeg ikke at det vil give os yderligere oplysninger. Hvis der er 

forhold, er det selvfølgelig vigtigt for os at der bliver lavet en hensættelse i regnskabet, men 

jeg tvivler på at vi ville have det store udlån til den type virksomheder, som kunne have den 

slags retssager.   

 

I: Under forudsætning af, at revisionspligten lempes helt for regnskabsklasse b virksomheder. 

Kunne I forestille jer tilfælde hvor en revisorpåtegning ikke kræves?  

 - I så fald hvilke?  

Morten 2: Ja, det kunne jeg sagtens og det har vi faktisk også et par eksempler på, hvor vi har 

kunder som bare får assistance med opstilling). Det tillægger vi også værdi og er en del af 

vores vurdering. 

 

I: Så efter jeres vurdering er dette er tillidsvækkende faktor? 
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Morten 2: JA, det er det. Omkring det med revisor, så kan vi i nogle tilfælde godt finde på at 

henvise kunden til en revisor som vi kender godt og som vi har tillid til. Vi kan jo altså ikke 

tvinge kunden til at vælge en revisor, men vi foretrækker da, de store revisionshuse. De store 

huse har ofte flere funktions og hvis virksomheden f.eks. er en del af en koncern kan det være 

vigtigt for os at koncernen revideres at samme firma i udlandet. Ligesom at det er vigtigt at de 

kan blive rådgivet af de bedste eksperter – så det kan jeg altså godt finde på at råde dem til.  

 

I: Så er erklæring fra et stor revisionshus er bedre end de små? 

Morten 2: Tja, det er måske ikke størrelsen som er afgørende, men mere vores kendskab til 

revisoren. Det kan godt have indflydelse på vores vurdering.  

 

I: Hvilken betydning har revisors erklæring på årsregnskabet for jer? Er det en afgørende 

tillidsvækkende faktor for, at banken har tillid til kundens årsregnskab? Hvorfor/hvorfor ikke. 

Morten 2: Det har betydning, men det er som sagt ikke et krav vi altid stiller. Vi mener også 

at vores kunder ville begynde at føle vi ikke stolede på dem hvis vi hele tiden stillede krav om 

revision. Også bliver prisen jo også ved med at være en faktor det.  

 

Interviewer: I forhold til de supplerende handlinger. Er det handlinger som i føler passer godt 

til jeres behov eller er der andre handlinger, som i helle så udført. F.eks. gennemgang af 

varelager eller debitorer? 

Morten 2: Altså hvis revisor skal gennemgå varelager og debitorer er det efter vores mening 

næsten allerede en revision, så hvorfor så ikke kræve en – det ville vi gøre i de tilfælde. Så det 

ville vi altså ikke synes giver mening. Nej, det som vi godt kunne savne det er protokollen. 

Heldig vi er revisor jo blevet bedre til at skriver om going concern i erklæringerne mv. men 

der er andre oplysninger som ikke nævnes i erklæringen men som nævnes i protokollen som 

kunne have betydning for os. F.eks. hvis der på et område år efter år er problemer, som bliver 

meddelt bestyrelsen i protokollen, men som ikke bliver rettet. Det vil vi ikke få noget af vide 

om igennem revisorerklæringen. Så når vi får protokollen læser vi den igennem og ser om der 
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er nogle problemer, som kunne tyde på at virksomheden har problemer. Det kunne f.eks. også 

være en faktor som gjorde at vi kunne finde på at kræve en revision.  

Så jeg kunne i høj grad godt forestille mig, at vi vil kræve dette af vores kunder som for 

foretaget en udvidet gennemgang fremover – det kunne jeg godt.  

 

I: Er revisors påtegning en afgørende tillidsvækkende faktor for, at banken har tillid til 

kundens årsregnskab? 

 Morten 2: Nej, det er det ikke. For os er det mere en del af vurderingen og vores eget forhold 

til kunden og vurdering af kunden betyder meget for vores vurdering af kunden. Vi fortaget 

kreditvurdering årligt, hvor vi revurderer kunden og indhenter selvfølgelig årsregnskab og 

revisorerklæring og protokol, men også andre ting som vi kunne finde relevante.  

Morten 1: Budgettet er faktisk noget vi gerne vil have fra vores kunder, men da de fleste af 

dem ikke selv er i stand til at lave disse bliver det desværre ofte en diskussion om prisen. 

Flere af vores kunder synes at det er for dyrt at få lavet af revisor.  

 

I: Hvad mener pengeinstituttet om lempelse af revisionspligt?  

 - Er det ok at lempe yderligere?  

 - Vil det gøre en forskel, på hvad i kræver af jeres kunder? 

Morten2: Det er nok en beslutning som skal tages højere oppe – men hvis jeg skal komme med 

et bud, så vil det ikke ændre på den måde vi griber tingene an på.  

Har finanskrisen haft betydning for hvad i kræver af jeres kunder? 

Morten 2: Nej, det har det ikke. Vi kræver det samme som før. Men kan dog måske sige, at det 

alligevel har ændret sig lidt, da flere af vores kunder har haft dårligere indtjening og dermed 

klaret sig dårligere. Det er jo en af de ting som kan gøre at vi vil kræve at virksomheden går 

over til revision.  



101 

 

Morten 1: Altså det har ikke ændret sig i forhold til hvad vi kræver, men jeg kan mærke at det 

har ændret ved min egen holdning til gennemgang af kundemateriale. Jeg er blevet mere 

skeptisk og går nok mere i dybden end før.  
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Bilag 5 – Interview Sydbank 

Interviewperson: Claus Olesen (C) 

Titel: Filial direktør 

Erfaring: Mange år i Sydbank med erfaring fra både private og erhvervskunder. Nu filial 

direktør for en filial som beskæftiger sig med begge segmenter.  

 

Interview:  

Interviewer(I): Har I udarbejdet en intern forretningsgang, hvor I har taget stilling til hvad 

jeres holdning er i forhold til udvidet gennemgang? 

Claus(C): Ja, det har vi. Også kan vi så sige; hvad stiller vi af krav i den. Det og dem vil jeg 

gerne gennemgå for dig.  

Altså der kan jo altid komme  nogle sideting, altså.. Her er det vi gør, så kan der jo være 

nogle udfaldsrum på begge sider, og de er selvfølgelig også interessante, men de bliver noget 

opdigtede. Vi forholder os til disse, når der er noget konkret omkring det. Men vi har den 

grundlæggende holdning, at når vi låner penge ud, så har vi nogle krav til; hvad er det så vi 

vil ha’, og den udvidede gennemgang på b’erne, der er vores udgangspunkt et krav fuld 

revision – fuld! Og når vi låner ud så er det er enormt vigtigt for os, at de varebeholdninger 

der er der, at de sørme også er der. Det er enormt vigtigt for os, at de debitorer der er der – 

er der. Ja jeg er ovre i omsætningsaktiverne nu, fordi en stor del af omsætningsaktiverne, de 

er jo egenkapital på den ene eller den anden måde. Nu er jeg godt klar over at der er mere 

med i balancen, men at have sikkerhed for boniteten i egenkapitalen. Der er for nogle år 

siden kommet det som hedder virksomhedspant, hvor du kan krydse af, hvad er det du har 

pant i bl.a. debitorer eller varelager og sådan noget, også har vi nogle benævningsværdier på 

disse.  Så det er vores udgangspunkt! 

Afvigelse kan godt finde sted, men det er individuelt hver gang, og skal bevilliges.  

 

I: Hvad kunne det være for forhold, som vægtes ved de individuelle vurderinger? 
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C: Jamen det kunne være citat (Claus læser op af forretningsgangen): ”I selskaber med meget 

lille aktivitet og helt ukompliceret forhold i øvrigt herunder ingen væsentlige debitorer, 

varelager, igangværende arbejder eller virksomhedspant.”   

 

I: Så jeres kendskab til virksomheden spiller en stor rolle? 

C: Ja, det gør det. Altså det er jo noget nemmere, når vi har kendt en virksomhed i mange 

mange år, og kunne have noget mere tillid til. Dilemmaet er bare at nogle gange sker der 

også det fuldstændige underfundige, at så er der fejl i noget af dette. Så det med afvigelser det 

er vi pænt forsigtige med – men det sker. Dog sjældent! 

 

I: Kunne man forestille sig, at hvis der er et godt kendskab til virksomheden hos rådgiver, 

som der kan være i små samfund, at dette vil påvirke bankens beslutning om hvilken 

revisorerklæring, banken vil kræve af virksomheden? 

C: Ja, men det kan både være positivt eller negativt. Nu tager jeg den negative først, selvom 

sådan er jeg faktisk ikke født, men nu skal vi jo lige.. det er jo kredit vi taler om, så det 

betyder at vi skal finde 5 fejl først, ik’? Det er nu ikke helt rigtig meeen.. Du kan jo blive for 

tæt med din kunde, så du ikke er objektiv. Altså.. og det er meget meget vigtigt. Det er jo ikke 

nødvendigvis fordi at den pågældende medarbejder har lyst til at snyde eller noget andet. Jeg 

bliver bare blind, fordi det altid har fungeret.  

Og det gør faktisk at vi engang i mellem, så kan vi faktisk godt finde på at bytte rådgivere. 

Ikke fordi vi mistænker, men den har så en anden vinkel også. Det kunne jo godt være vi 

kunne sælge noget mere til denne her kunde, hvis der kom nogle andre briller på – det lever vi 

jo trods af.  

Objektivitetskriteret er enormt vigtigt men, enhver kreditgivning er jo også lidt subjektiv. 

Altså når vi to sidder og kigger hinanden i øjne nu så får vi jo som mennesker hver i sær en 

fornemmelse af hvem er vores samtalepartner, jeg gætter jo lidt og sådan noget, og jo bedre 

du kender vedkommende, så kan du også sige at når X-person siger: det er sådan her at det 

er, så plejer det også at være sådan. Så det er rigtig rigtig svært. Altså finanstilsynet har jo 
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også nogle påvirkningsforhold i det her, ikke at det er dem som skriver vores forretningsgang. 

Men hvis vi bliver subjektive, så er det altså ”no go”. For de skal jo for deres rolle stå på mål 

for, hvad vil det her betyde hvis der kommer noget ”breakdown”. Så det er udgangspunkter – 

så det er faktisk ret simpelt.  

 

I: I hvilke tilfælde vil udvidet gennemgang være tilstrækkeligt for virksomheden? 

C: Ja, som tidligere svaret, så er det de her tilfælde hvor det er helt ukompliceret. Men det 

som er afgørende for vores kreditgivning det er selvfølgelig at vi er helt overbeviste om at det 

her det er en going concern og alt det her- at alle positive hak kan sættes. Men hvis vi har 

pant, så kan det måske godt, men udgangspunkter er nej. Men i selskaber med meget meget 

lille aktivitet, hvor det f.eks. kunne være at nogle har tjent mange penge i løbet af deres liv, så 

de har en gedigen stor obligationsbeholdning, så kunne jeg godt forestille mig at vi kunne 

nøjes med udvidet gennemgang. Det kunne jo være at den obligationsbeholdning oven i købet 

var stillet til sikkerhed for den kassebeholdning på 10 mio. kr. eller hvad det så måtte være. Vi 

prøver heller ikke at gøre det unødigt mere kompliceret, men de fleste virksomheder har jo 

behov for driftskreditter/anlægskreditter hvor vi har pant og der er det altså vigtigt for os, at 

pantet er der, og der skal revisor bruges til at bekræfte at det er den så.  

 

I: Vil I i nogle tilfælde for virksomheder der ikke er underlagt revisionspligt vælge at 

opgradere fra review til udvidet gennemgang? 

C: Vi har klasse a- virksomhederne hvor der er personlig hæftelse, der kan vi godt nøjes med 

review – eller alle tre modeller. Når der er personlig hæftelse så kan vi godt nøjes med review 

eller udvidet gennemgang.  

 

I: Kunne du forestille dig tilfælde hvor I ikke, uagtet lovgivning, ville have behov for en 

revisionspåtegning på regnskabet fra kunden? 

C: Hvis der er store formuer ovre i den private formuesfære kunne man godt forstille sig, at 

det ikke ville være nødvendigt, men igen det skal bevilliges.  
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I: Kunne i finde på at kræve yderligere tillægshandlinger i forhold til udvidet gennemgang? 

C: Ja, det vil vi klart kunne finde på! 

 

I: Og det vil så være tilstrækkeligt for jeres kunder i regnskab klasse B? 

C: Ja, men vi vil helst have revision. Erklæringsstandarden er jo i mine øjne noget politisk 

noget, og hele formålet er at sparre nogle omkostninger for virksomhederne – det er jo Bent 

Bendtsen det her. Vi skal spare x antal kroner.  

Men den rigtige verden er bare lidt anderledes. Det jeg vil tro er, at det vil du også få af vide 

hos andre bankerne også. Fordi at det er bare vigtigt at de aktiver er tilstede og vi kan ikke 

tjekke dem. Så ved at bebevare objektiviteten, hvilket opnås ved at revisor kontrollerer at 

debitorer og varelager er til stede. 

 

I: De supplerende handlinger… tillægger du nogle af disse handlinger særlig værdi i forhold 

til jeres interesser? 

C: Nej, det gør jeg ikke.  

Vi kan godt lide protokollatet. Vi bruger den til at tjekke de oplysninger ud som vi får af 

kunden. Jeg kan jo selv gå ind og hente en tingbog, hvilket for øvrigt er gratis.  

 

I: Hvad kigger i selv på når I gennemgår et regnskab og revisors påtegning. Og foretager i 

yderligere handlinger? 

C.: Vi har det jo rigtig godt med blanke påtegninger. Going concern er også rigtig vigtigt. I er 

jo også blevet gode til at bemærke dette i påtegningen. Så det læser vi. De fleste af ledelsens 

egne beretninger er jo tynde synes jeg. Så er vi også lidt interesseret i ulovlig aktionæ lån. Så 

afhængig af hvad der nå står i påtegningen vil vi forholde os til dette.  

Jeg har lige været ude og besøge en virksomhed, hvor der står at der er en retssag, så det 

spørger vi også ind til. Vi putter regnskaberne i gennem vores talkværn også bearbejder vi 
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den ift. hvad vi har fokus på, f.eks. hvad er driftens likviditets virkning også analysere vi selv 

på,hvad er der af cash, er der en fair balance mellem lange aktiver og gældssiden. Hele 

likviditetssiden er super vigtigt. Gearingerne, soliditeten mv. Vurderes på om EK-kapaciteten 

er der, velvidende at det er pr. 31.12. og dermed et øjebliksbillede.  

 

I: Hvis regnskabet ikke opfylder jeres forventning – vil i så kræve en opgradering til revision?  

C:Ja, det vil vi helt klart kunne finde på. Og så vil jeg sige til dig, at ofte ved vi godt hvornår 

en virksomhed har udfordringer. For vi bliver jo ofte opdateret løbende med saldobalancer. 

Saldobalancer kan jo både være noget som virksomheden gør selv, og hvis det er særligt 

kritisk – hvis vi har særligt fokus på denne virksomhed, kan vi også gå ind og kræve at revisor 

gennemgår dette.  

 

I: Modtager i andre ting? 

C: Likviditetsbudgetter mv. Det er efter behov og individuelt.  

 

I: Er revisors påtegning på årsregnskabet en afgørende tillidsvækkende faktor for jer? 

C: Ja, fordi hvis den ikke er blank, så er det meget vigtigt for os. Det jeg bruger regnskaberne 

til indledningsvist. Hvad tænkte revisor henne i februar måned, da 31.12. skulle udarbejdes. 

Det er to ting jeg tillægger vægt. Driften, soliditetsgraden og påtegningerne mv.  

 

I: I dine øjne, manglede vi så et produkt som udvidet gennemgang? 

C: Nej, det synes jeg ikke. Udgangspunktet er revision. I bund og grund synes jeg at dette er 

en politisk sag. Vi er jo også begge klar over hvordan tiderne er i øjeblikket. 

 

I: Har finanskrisen fået jer til at stramme kravene i forhold til hvad i kræver med hensyn til 

revisorgennemgang? 
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C: Det er det samme.  

 

I: Hvis man lemper revisionspligten til det EU maksimalt tilladte, ville det så ændre på jeres 

holdning, vurdere du? 

C: Buisness as usual ville jeg vurdere. Vi låner jo aktionærenes penge ud, men vi lever også 

af at vi får dem hjem igen. Vi skal sikre at der er værdier og drift tilstede som kan berettige et 

udlån.  

Jeg synes bare at revision det er så kattens vigtigst, jeg vil blive overrasket hvis nogle af vores 

konkurrenter siger andet.  

Jeg har svært ved at forstå hvorfor reglerne er stramme for de store virksomheder. Hvorimod 

at de i de små, hvor det er konen der er bogholder. De har jo mere brug for kontrollen. Jeg er 

selvfølgelig godt klar over at der er en masse andre forhold som stiller ind her.  

I forhold til udlandet vurderer jeg at det er lidt specielle forhold vi har i Danmark. Vi har så 

mange små virksomheder, så vi kan ikke sammenligne os med andre lande. Det her er noget 

særligt for Danmark.  
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Bilag 6 – Interview med Bank A 

Bank: Bank A (anonym) 

Navn (ikke obligatorisk): anonym(X) 

Stilling: Senior Kreditkonsulent 

 

Interview: 

Interviewer(I): Hvad kender I til den nye erklæringsstandard? 

X: Vi har haft flere revisionsfirmaer herude for at høre, hvad vores holdning var til udvidet 

gennemgang. Hvor de også var ude og forklare, hvad det indebar.  

 

I: Har i haft kurser? 

X: Ja, vi er blevet præsenteret for det og vi har også en forretningsgang i dag.   

I: Er der i banken taget stilling/(kommunikeret en fælleskurs forhold) til, hvordan I skal 

forholde jer til den nye erklæringsstandard for regnskabsklasse-B-virksomheder, ”udvidet 

gennemgang”? 

I: Er udvidet gennemgang som udgangspunkt tilstrækkeligt som erklæring på årsregnskabet 

for jeres kunder i regnskabsklasse B? 

X: Ja, det har vi. Men vores udgangspunkt er et revideret regnskab. Så har vi nogle 

retningslinjer for hvo når vi kan frafalde, hvem der kan frafalde. Og så skal vi så argumentere 

for dette over for den enkelte kunde. Men vores udgangspunkt det er fuld revision. 

 

I: Hvem kan frafalde? 

X: Vi har nogle beløbsgrænser for hvornår den enkelte afdeling selv kan tage stilling og 

ellers er det centralt, at der tages stilling til, hvilken erklæring vi skal have. 
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I: Kan det påvirke beslutningen, om der er tale om et ny kunde eller en kunde i kender godt? 

X: Nej, udgangspunktet for os er ligesom 2012, som er det seneste regnskab vi har set 

revideret. Nye kunder skal som udgangspunkt altid have revision. Det gør vi, fordi vi vil have 

en rimmelig sandsynlighed for, at det de siger, også er det, de gør. 

Kendskab til kunden kan godt have en betydning, men så er det en vurdering pr. enkelt kunde. 

Og vores udgangspunkt er så, at hvis vi skal frafalde revision, så skal han hæfte personligt for 

engagementet. Det er der selvfølgelig nogle som gør i forvejen, men mange vil gerne holde 

forretnings- og privat- liv for sig. Ligesom der er eksempler på at vi sætter prisen på, hvis vi 

ikke får tilstrækkelig sikkerhed. 

I: Er der nogle af jeres kunder som stiller krav om, at de VIL have udvidet gennemgang? 

X: Det er især den dårlige ende af kunderne som forsøger at føre det igennem for at spare 

penge. Der er bare det problem, at hvis vi har virksomhedspant eller fordringspant, så for at 

kunne værdiansætte det så vi kan arbejde med det, skal det enten revideres ellers skal vi have 

revisor til på anden vis at værdiansætte de aktiver vi har pant i, også er vi nede i en RS 800 

erklæring.  

 

I: Er der øvrige handlinger, som kan foretages i tillægs til udvidet gennemgang som kunne 

gøre, at i kan godkende denne erklæring? 

X: Ja, det er der og i de tilfælde vil vi gerne have en RS 800. Men problemet er.. er det dyrere 

eller billigere end en revision så.sparre vi så kunden for noget ved, ikke at kræve revision med 

tillægshandlinger. Relevante områder kunne være varelager, debitorer. Normalt får vi også 

anlægskartoteker ind, men det er ikke noget vi værdiansætter. 

Vi mener ikke at udvidet gennemgang giver tilstrækkelig sikkerhed, da der ikke sker 

verifikation og der sker heller ikke efterprøvelse. Og det er det vi ønsker af sikkerhed. Vi ved 

at det er status og et engangsbillede og ofte historisk, men vi har sikkerhed pr. 31.12 
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I: I tilfælde hvor der ikke er krav om revision eller udvidet gennemgang.  I hvilke tilfælde er 

review tilstrækkelig som påtegning på årsregnskabet? 

X: Når vi er regnskabsklasse a er det jo i småtingsafdelingen. Vi ser på selskaber contra 

virksomheder og virksomheder er jo klasse a. og der er jo per definition ikke krav om 

revision. Og det er igen lidt flydende og inden for et givet arrangement og går det godt, 

så acceptere vi det som det er. Så vi kan ikke udelukke det, men som udgangspunkt skal 

vi ikke have revision. 

 

 

I: Ved muligheden for udvidet gennemgang, har I så overvejet at kræve, at jeres kunder 

”opgraderer” fra review til ”udvidet gennemgang”? 

X: Ja, men jeg tror ikke, så skal udvidet gennemgang være fulgt op af et eller andet. Vi 

skælner mellem revideret regnskab eller ikke revideret regnskab. Vi har ikke den store 

erfaring med udvidet gennemgang, og vi vil som udgangspunkt have den største sikkerhed. 

Jeg tror ikke vi vil kræve fra review til udvidet, men nok svare til revision. 

 

I: I hvilke tilfælde vil der ikke blive krævet en revisorpåtegning på jeres kunders årsregnskab?  

 - Vil I kræve en anden form for sikkerhed i disse tilfælde?  

X: Ja vi har sådan nogle kunder. Vi tillægger det værdi i den grad at regnskab og 

bogføringsmæssigt hænger det sammen, men vi ved ikke om aktiver og passiver er der. 

 

I: Hvilke af ovenstående handlinger er vigtige/vigtigst for jer? Foretager i selv nogle af 

ovenstående handlinger?  

X: Handlingerne tillægger vi ikke ekstra værdi, da vi allerede kigger på disse.  

Når vi nærmer os virksomheder der ikke har det så godt, så tjekker vi selv op på, om de er 

bagud med skat og moms. Det er så afdelingens opgave at gå ud og indhente dokumentation 
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for det i form at et skriv fra den pågældendes advokat eller Skat. Vi er ikke så interesseret i at 

finansiere folks gamle skatte gæld.  

Tingbogsoplysninger mv. har vi direkte adgang ting og trækker selv 

Vi indhenter ikke advokatbrev som sådan. Men hvis vi ved positivt at vores kunde har en 

erstatningssag i forhold til leverandører, kan vi godt indhente en vurdering fra advokat om 

sagens forventede udfald, hvornår der bliver afsagt dom mv. Men ikke som standard. 

Kunne der være andre handlinger som du finder mere relevante? 

X: Nej ikke som sådan. For så kommer vi jo over i revision. 

I: Hvad ser I på, når i modtager et revisorpåtegnet årsregnskab fra jeres kunder? Hvilke 

regnskabsposter er særligt betydningsfulde for jer? Hvilke oplysninger i årsregnskabet 

anvender pengeinstituttet/I? 

X: Påtegningen. Vi kigger overordnet set om der er bemærkninger eller ikke bemærkninger. 

Er der bemærkninger kigger vi på, hvilken karakter de har, og hvad det har haft af 

konsekvenser. 

Regnskabsposter kigger vi på den driftsmæssige indtjening. Man kan sagtens have en god 

indtjening uden at der har været driftsmæssig soliditet.. Det er for det meste nøgletal.  

I: I hvilket omfang sker kreditvurderingen på baggrund af virksomhedens/kundens årsrapport? 

X: Årsrapporten og revisorspåtegning er vigtig for os. Vi vil også gerne have protokollatter, 

men vi får det ikke så ofte. 

I det omfang vi får protokollerne indleveret bruger vi dem. Der kan godt stå nogle ting i, som 

vi ikke får af vide. Det er dog ikke noget vi som udgangspunkt kræver, men i nogle sager, hvor 

tilliden svinder vil vi kræve det.  

Synes du det er et problem, at I ikke får en protokol ved udvidet gennemgang? 

X: Ja, det synes jeg. For det er den rapportering der ikke er tilgængelig for offentligheden. Vi 

kan godt lide at kigge med over skulderen. 
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I: Hvilke handlinger foretages, hvis der opstår tvivl om kundens kreditværdighed ved 

modtagelse af regnskab (og der ikke er foretaget revision)?  

Foretager i yderligere handlinger? 

X: Vi indhenter ofte debitorliste, det sker pr. automatik. Vi får også anlægskartotek ind samt 

periode- balancer ca. kvartalsvis. Månedsbasis hvis tingene ikke går som de skal. 

I: Hvilken betydning har revisors erklæring på årsregnskabet for jer? Er det en afgørende 

tillidsvækkende faktor for, at banken har tillid til kundens årsregnskab? Hvorfor/hvorfor ikke. 

X: Ja, vi vil meget gerne have det øjebliksbillede det giver. 

I: Hvad mener pengeinstituttet om lempelse af revisionspligt? Vil det gøre en forskel på, hvad 

I kræver af jeres kunder? 

X: Nej, det vil ikke ændre på noget. Dem der lemper reglerne er ikke dem som låner pengene 

ud. Risikoen for os ville i så fald være større.  

Vores kunder skal være klar over, at der skal yderligere sikkerhed, hvis de skal vælge udvidet 

gennemgang ellers er det ikke noget for os at låne penge til dem.  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


