
Cand.merc.aud.-studiet

Institut for Regnskab og Revision

Kandidatafhandling

Udarbejdet af:

Kasper Henriksen Claus Fraussing Nielsen

Vejleder: Karsten Andersen

Censor: 

Afleveringsdato: 20. april 2011

Antal anslag: 271.270 inkl. figurer, svarende til ca. 119 normalsider

Copenhagen Business School, 2011

En analyse af bankernes forventninger til 
og forståelse af den ua"ængige revisors 
erklæringer på årsregnskaberne for små 
og mellemstore virksomheder

REVISORS 
ERKLÆRING PÅ 
ÅRSREGNSKABET



Revisors erklæring på årsregnskabet  Indholdsfortegnelse 

 
 

Indholdsfortegnelse 
 
Executive summary ......................................................................................................................... 4 
 

INDLEDENDE DEL 

1. Indledende afsnit ..................................................................................................................... 7 

1.1. Indledning ......................................................................................................................... 7 

1.2. Problemformulering.......................................................................................................... 8 

1.3. Afgrænsning og begrebsfastlæggelse ............................................................................. 10 

1.3.1. Afslutning af dataindsamling .................................................................................. 11 

1.4. Metode ............................................................................................................................ 11 

1.4.1. Vidensproduktion .................................................................................................... 11 

1.4.2. Metodevalg ved dataindsamling .............................................................................. 12 

1.4.3. Metodiske overvejelser ........................................................................................... 15 

1.5. Afhandlingens struktur ................................................................................................... 17 

 
TEORETISK DEL 

2. Revisionsteori ........................................................................................................................ 20 

2.1. Agentteorien ................................................................................................................... 20 

2.2. David Flint ...................................................................................................................... 23 

2.2.1. Revision som social funktion .................................................................................. 24 

2.2.2. Postulater ................................................................................................................. 25 

2.2.3. Koncepter ................................................................................................................ 26 

2.3. Forventnings- og forståelseskløften................................................................................ 31 

2.3.1. Brenda Porter ........................................................................................................... 33 

2.3.2. David Flint om forventningskløften ........................................................................ 35 

 
3. Love og standarder ................................................................................................................ 37 

3.1. Revisorloven ................................................................................................................... 37 

3.2. Revisors erklæring .......................................................................................................... 38 

3.2.1. Revisionsstandarder ................................................................................................ 39 

3.2.2. Revision ................................................................................................................... 40 

3.2.3. Review ..................................................................................................................... 52 

3.2.4. Udvidet gennemgang ............................................................................................... 56 

3.2.5. Assistance med regnskabsopstilling ........................................................................ 61 

3.3. Opsummering – love og standarder ................................................................................ 63 

3.4. Opsummering - teori ....................................................................................................... 65 



Revisors erklæring på årsregnskabet  Indholdsfortegnelse 

 
 

ANALYSERENDE DEL 

4. Den politiske udvikling ......................................................................................................... 67 

4.1. Lovpligtig revision – påvirkningen fra EU..................................................................... 67 

4.2. Den første lempelse af revisionspligten i Danmark ........................................................ 68 

4.3. Debat om lovforslag L50 2005-06 .................................................................................. 70 

4.4. Efterfølgende erfaringer med revisionspligten ............................................................... 72 

4.5. Lovforslag L190 2009-10; yderligere lempelse ............................................................. 74 

4.6. Den internationale udvikling .......................................................................................... 78 

4.6.1. IAASB’s udkast til ny standard for review ............................................................. 81 

 
5. Empiriske undersøgelser ....................................................................................................... 84 

5.1. Spørgeskemaundersøgelse .......................................................................................... 85 

5.1.1. Forventninger til undersøgelsen .............................................................................. 85 

5.1.2. Metodik bag spørgeskemaundersøgelse .................................................................. 85 

5.1.3. Den typiske respondent ........................................................................................... 86 

5.1.4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse ..................................................................... 86 

5.2. Interview med statsautoriseret revisor ...................................................................... 104 

5.2.1. Baggrund for interview ......................................................................................... 104 

5.2.2. Metodik bag interview .......................................................................................... 104 

5.2.3. Præsentation af respondenten ................................................................................ 104 

5.2.4. Resultat af interviewet ........................................................................................... 105 

 
VURDERENDE DEL 

6. Vurdering ............................................................................................................................ 110 

6.1. Indledning ..................................................................................................................... 110 

6.2. Grader af sikkerhed ...................................................................................................... 111 

6.3. Forståelses – og forventningskløft ................................................................................ 112 

6.4. Revisors kompetencer og professionelle dømmekraft .................................................. 115 

6.5. Standarder i praksis ...................................................................................................... 116 

6.6. En alternativ erklæring – behov og potentiale .............................................................. 116 

6.6.1. Er erklæring om udvidet gennemgang et brugbart alternativ? .............................. 117 

6.6.2. Politikernes indstilling til en alternativ erklæring ................................................. 119 

 

  



Revisors erklæring på årsregnskabet  Indholdsfortegnelse 

 
 

AFSLUTTENDE DEL 

7. Konklusion .......................................................................................................................... 121 

7.1. Teoretisk del ................................................................................................................. 121 

7.2. Analytisk del ................................................................................................................. 123 

7.3. Vurderende del ............................................................................................................. 125 

7.4. Overordnet konklusion ................................................................................................. 126 

 
8. Perspektivering .................................................................................................................... 128 

 
9. Litteraturliste ....................................................................................................................... 129 

 
 
 
BILAGSOVERSIGT 

Bilag 1 - Anvendte fagspecifikke forkortelser  

Bilag 2 - Spørgeskema med tilhørende besvarelser  

Bilag 3 - Referat af interview med statsautoriseret revisor  

Bilag 4 - Korrespondance med medlemmer af Folketingets Erhvervsudvalg  

Bilag 5 – RS XXXX – Udkast til udvidet gennemgang af årsregnskaber  

 

 



Revisors erklæring på årsregnskabet  Executive summary 

4 
 

Executive summary 

Whether the public benefits of a mandatory audit of the smallest entities’ financial statements 

outweigh the regulatory costs of protecting the public interest has been subject to debate in 

Denmark as well as the rest of the EU for a longer period of time. Based on this debate, the 

Danish Government in 2006 introduced an audit exemption threshold which relieves small and 

medium sized entities (SMEs) from mandatory auditing. In 2011 the audit threshold was raised 

further. 

The reason for this audit exemption has been a desire to minimize the cost burdens for the SMEs, 

in order to stimulate their economic growth opportunity, and competitiveness. 

 

In a time of financial crisis it may have significant impact on stakeholders and users of financial 

statements, whether the financial statements are audited or not. Thus, there has arisen a 

significant difference from the credibility of audited financial statements and those without an 

auditors’ report. This situation in turn has heightened focus on the development and introduction 

of useful alternative assurance services to audit. These alternatives would ideally be less 

burdensome and better adapted to the needs of the smallest entities. At the same time it would 

give stakeholders the assurance that the financial statements are reliable. 

 

A draft of such an alternative assurance service was introduced by The Institute of State 

Authorized Public Accountants in Denmark (FSR) in connection with the recent increase of the 

audit exemption thresholds in Denmark. In Danish the service is called “Udvidet gennemgang”, 

which translates to “extended review”. However to the disappointment as well as the surprise of 

many political parties and professional business organizations, the minister of Economics and 

Business Affairs cancelled a planned committee that would have enabled a discussion dealing 

with the adoption of the FSR’s extended review assurance service. The extended review is based 

on the standard for engagements to review historical financial statements (RS 2400) and is 

provided with five supplementary procedures aimed at increasing the level of assurance in the 

practitioners’ opinion. Based on the political processing of the bill, it seems most likely that the 

main cause for the cancellation of the committee was due to pressure from banks and The Danish 

Bankers Association. They both perceived that the level of assurance in FSR’s draft for the 

alternative assurance service was too low and therefore not a valid alternative to audit. 
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The purpose of this thesis is to examine the Danish banks’ expectations to and understanding of 

the independent auditor's opinions on the financial statements of SMEs. 

The examination is based on a questionnaire survey conducted among corporate advisers with 

experience in making credit risk assessment and decisions in some of the major Danish banks, 

and an interview with a state authorized public accountant in order to clarify the role of the 

auditor in SME engagements, and how the different assurance services are provided in practice. 

 

The banks’ expectations and interpretation of the auditors’ opinion on the financial statements 

appear to be consistent with the related audit standards. However, the banks appear to lack a 

thorough understanding of the review engagement (RS 2400) and also have exaggerated 

expectations with regards to auditors’ procedures related thereto. A significant number of 

corporate advisors within the banks expect that the auditors perform procedures during the 

review engagement similar to the procedures of an audit. This could among others be 

observation of physical inventory. Paradoxically, a majority of these corporate advisors do not 

expect the auditor to perform inquiries and analytical procedures. This despite the fact that these 

two procedures are the only procedures explicitly stated in RS 2400. Hence, there seem to be a 

significant expectation-performance gap between banks and auditors with regards to review. 

 

The banks’ perception of the level of assurance in a review engagement is 70%. This is 

significantly higher than both the audit profession’s level, as well as the theoretical view (around 

50%). Despite the fact that the banks have high expectations for the level of assurance in a 

review engagement, it is only within restricted circumstances they tolerate financial statements 

based on a review engagement rather than based on an audit engagement. Thus, our study 

indicates that only an audit opinion will accommodate the banks’ needs and expectations for 

reliable financial information. This can explain the banking industry’s nearly universal demand 

for the auditing of their clients’ financial statements. 

 

As for FSR’s draft of an extended review assurance service, the results of the questionnaire show 

that the banks consider the five additional procedures, which must be performed by the auditor, 

to increase the level of assurance in the auditor's conclusions. This is compared to the procedures 

the auditor shall perform when conducting a review in accordance with RS 2400. Hence, it is 

both surprising and contradictory that the banks consider the overall level of assurance in the 
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draft for the extended review assurance service (65%) to be at a lower level than the extant 

review engagement (70%). The draft therefore does not seem to meet the banks’ needs and 

expectations. The draft will thus have the same limited opportunities as the extant review 

engagement to be accepted by the banks as a useful alternative to the audit engagement. 

 

The banks perceive the level of assurance in a Compilation of Financial Statements (RS 4410) to 

be 42%. A very high level considering that the auditor does not express any assurance on the 

compiled financial information. This fact alone indicates the existence of yet another expectation 

gap. 

 

Overall it can be concluded that banks in general hold excessive expectations with regards to the 

nature and extent of the auditor's procedures in assurance services on financial statements other 

than audit. It seems that the banks do not have a sufficient understanding of these types of 

alternative engagements. 

Generally the results of the questionnaire indicate that auditors must be better at communicating 

and explaining to the financial statement users (banks included). The auditors have to explain 

their responsibilities and procedures needed to give an opinion on alternative assurances services 

to audit. Moreover auditors and audit-policymakers must, at the same time, respond to the 

changing needs and expectations of relevant interest groups for the provision of alternative 

assurance services to audit for SMEs. 
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1. Indledende afsnit 

1.1. Indledning 

I såvel Danmark som resten af EU har der over de seneste år været stor debat om, hvorvidt 

lovpligtig revision af de mindste virksomheders årsregnskab tilføjer værdi for 

samfundsøkonomien. Den politiske holdning synes at være, at revision pålægger de mindste 

virksomheder en unødvendig omkostningsbyrde, fra politisk side kaldt administrative byrder, der 

hindrer virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. Debatten har affødt et stigende politisk 

ønske i de enkelte medlemslande om gradvist at lempe revisionspligten for de mindste 

virksomheder, således at disse virksomheder ikke længere er underlagt en lovpligtig revision af 

årsregnskabet. I Danmark har politikerne konkret lempet revisionspligten for de mindste 

virksomheder af to omgange indtil videre; den første i 2006 og senest her i 2011.   

 

Samtidigt bliver reglerne for revision mere og mere komplekse, som følge af internationale 

bestræbelser på løbende at styrke kvaliteten og troværdigheden af regnskabsinformation. I dag 

gælder således, at revision skal udføres med udgangspunkt i 37 internationale 

revisionsstandarder, der udstikker rammerne for revisionens gennemførelse. Revision af den lille 

lokale håndværker skal således udføres med udgangspunkt i de samme 37 regnskabsstandarder, 

som vil være gældende for revision af en international børsnoteret virksomhed.  

 

I en tid præget af finansiel krise kan det dog have væsentlig betydning for virksomhedernes 

interessenter og regnskabsbrugere om virksomhedernes årsregnskab er revideret eller ej. Der er 

således væsentligt forskel i troværdigheden til et revideret årsregnskab og et regnskab helt uden 

en revisorerklæring.    

 

Ovenstående har ført til en øget interesse for og debat om at udvikle og indføre mulige 

alternative erklæringsstandarder til revision. Erklæringsstandarder, der er mindre byrdefulde og 

bedre tilpasset behovene for de mindste virksomheder, men som samtidigt giver interessenterne 

en sikkerhed for et troværdigt årsregnskab.  

 

I regeringens oprindelige lovforslag L190 2009-10, der senere førte til den anden og nugældende 

lempelse af revisionspligten, blev der lagt op til at nedsætte en arbejdsgruppe med landets mest 

faglige og indflydelsesrige branche- og erhvervsorganisationer, der skulle diskutere muligheden 
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for at indføre en alternativ erklæring rettet mod de små og mellemstore virksomheder.  

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) udviklede til dette formål et udkast til en sådan 

erklæringsstandard ved navn udvidet gennemgang.  En erklæring der giver mindre grad af 

sikkerhed end revision, men højere grad af sikkerhed end review.   

 

Til skuffelse og overraskelse for mange af folketingets partier og erhvervslivets organisationer 

valgte økonomi- og erhvervsministeren dog i sidste øjeblik at aflyse et muligt udvalgsarbejde. 

FSR’s ønske om at indføre et muligt og særligt dansk alternativ til revision er dermed foreløbigt 

strandet. Det kan afledes af den politiske behandling af lovforslaget, at en af de væsentligste 

årsager til aflysningen formodentlig skyldtes pres fra bankerne og Finansrådet, der ikke mente, at 

graden af sikkerhed i den forelagte erklæringsstandard var tilstrækkelig høj. 

 

1.2. Problemformulering 

Hvis den vedtagne lempelse af revisionspligten skal have den effekt, som regeringen ønsker og 

forventer, så kræver det at virksomhederne udnytter de lempede regler for revisionspligt, og 

dermed frivilligt fravælger at få årsregnskabet revideret. Enten ved at vælge en alternativ 

revisorerklæring på regnskabet, som fx review, eller ved helt at fravælge en revisorerklæring.  

 

Mange virksomheder vil dog ikke altid have mulighed for på egen hånd at træffe beslutning om 

årsregnskabet skal revideres eller ej. For et stort antal virksomheders vedkommende gælder, at 

en betydelig del af deres finansiering kommer gennem lån i en bank, og da bankerne anvender 

årsregnskabet som en del af kreditvurderingen af kunderne, har troværdigheden af 

informationerne i årsregnskabet derfor ofte væsentlig betydning.  

 

Tendensen synes at være, at bankerne i langt overvejende grad stiller krav om, at kundens 

årsregnskab skal revideres. Spørgsmålet er således om denne erklæring påkræves, fordi det alene 

er den, der dækker bankernes behov, eller om det skyldes, at bankerne ikke forstår sig på 

indholdet af og graden af sikkerhed i de øvrige af revisors erklæringer på årsregnskabet. 
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Ovenstående beskrivelse af problemstillingen leder os frem til at søge følgende hovedspørgsmål 

besvaret i nærværende afhandling: 

 

Hvad er bankernes forventninger til de forskellige erklæringer på årsregnskaberne 

for små og mellemstore virksomheder, som den uafhængige revisor kan afgive, og 

forstår bankerne erklæringerne? 

 

Til besvarelse af hovedspørgsmålet, har vi har valgt at opdele afhandlingen i tre grupperinger; en 

teoretisk del, en analytisk del og en opsamlende vurderingsdel. I de enkelte dele vil vi søge at 

besvare en række separate underspørgsmål, der samlet kan understøtte besvarelsen af 

hovedspørgsmålet. Underspørgsmålene kan formuleres og grupperes som følger: 

 

Teoretisk del (kapitel 2 og 3): 

Afhandlingens teoretiske del har til formål at udstikke de teoretiske rammer for afhandlingens 

problemstilling. Det vil ske gennem besvarelse af nedenstående underspørgsmål: 

1.1 Hvorfor er der ifølge teorien et behov for den uafhængige revisors erklæringer? 

1.2 Hvordan forklarer teorien de indbyrdes forhold mellem revisorerne og 

standarderne, og de behov og forventninger som samfundet, herunder bankerne, 

har? 

1.3 Hvilke typer af revisorerklæringer på årsregnskaber findes der, og hvad er 

graden af sikkerhed i de enkelte erklæringer? 

 

Analytisk del (kapitel 4 og 5): 

Analysen har til overordnet formål, at indsamle og analysere på data, der er centrale for 

besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål.  

Kapitel 4 skal bidrage til at give læser en dybere indsigt i de politiske og samfundsmæssige 

forhold, der er centrale for afhandlingens problemstillinger, mens vi i kapitel 5 har indsamlet 

empirisk data fra spørgeskemaundersøgelse og interview for at besvare følgende underspøgsmål: 

2.1 Hvorledes er bankernes kendskab til de forskellige revisorerklæringer på 

årsregnskaberne, herunder revisors arbejdshandlinger relateret til de enkelte 

erklæringer?  
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2.2 Hvad er bankernes forventninger til revisors arbejdshandlinger og graden af 

sikkerhed i de forskellige erklæringer på årsregnskaberne, og hvorledes 

harmonerer de med revisorstandens syn herpå? 

2.3 Hvordan ser bankerne muligheden for FSR’s udkast til erklæring om udvidet 

gennemgang som et brugbart alternativ til erklæring om revision?  

 

Vurderende del (kapitel 6): 

I afhandlingens vurderende del sammenkobles teori og analyse fra tidligere kapitler, og der vil 

blive foretaget vurderinger herpå. Den vurderende del vil således også indeholde elementer til 

besvarelse af de førnævnte underspørgsmål. Herudover vil vi i denne del søge følgende 

spørgsmål besvaret:  

3.1 Hvorledes stemmer samfundets, herunder bankernes, behov for 

erklæringsstandarder på årsregnskaber overens med de nugældende erklæringer? 

 

I en naturlig forlængelse af afhandlingens problemstillinger vil vi i et separat afsnit efter 

afhandlingens konklusion, slutte af med perspektiverende samfundsmæssige overvejelser i 

kapitel 8, hvor vi vil søge at besvare følgende spørgsmål:  

 

• Hvor er vi i Danmark på vej hen i relation til revisionspligten, og hvad er 

forudsætningerne for at nå dertil? 

 

1.3. Afgrænsning og begrebsfastlæggelse 

Afhandlingen fokuserer alene på små og mellemstore virksomheder (SMV). I nærværende 

afhandling definerer vi små og mellemstore virksomheder, som de virksomheder der 

klassificeres som klasse B-virksomheder i henhold til årsregnskabslovens § 7, stk. 2. Det vil sige 

virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider 

to af følgende størrelser: 

  a) En balancesum på 36 mio. kr., 

  b) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og 

  c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. 
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Klasse B-virksomheder omfatter ifølge årsregnskabsloven flere typer virksomheder med både 

begrænset og ubegrænset hæftelse. I afhandlingen tages udgangspunkt i, at SMV-segmentet 

alene omfatter anpartsselskaber og aktieselskaber. 

 

Afhandlingen tager primært udgangspunkt i interessentgruppen bankerne, som vi anser for den 

væsentligste eksterne interessent for SMV-segmentet. Den empiriske analyse i afhandlingen 

tager således udgangspunkt i et spørgeskema udsendt til erhvervskunderådgivere i en række 

større danske banker. Andre interessentgrupper, herunder lovgivere og revisorstanden inddrages 

i mindre omfang i nærværende afhandling.  

 

Afhandlingen fokuserer på revisors erklæringsopgaver med sikkerhed, relateret til årsregnskaber, 

samt beslægtede opgaver (assistance med regnskabsopstilling). Kun revisionsstandarder (RS'er) 

med mest relevans for besvarelsen af problemformuleringen vil blive inddraget. Øvrig 

lovgivning og regulering for revisors virke, herunder de etiske regler, vil kun blive behandlet i 

begrænset omfang. 

 

Da afhandlingen er udarbejdet som afslutning på cand.merc.aud-studiet, forudsættes det, at 

gængse begreber indenfor revision, regnskabsaflæggelse og revisors nuværende erklæringer m.v. 

er kendte for læsere af afhandlingen, hvorfor disse kun vil blive beskrevet, hvor dette findes 

nødvendigt for forståelsen af opgaven. 

 

1.3.1. Afslutning af dataindsamling 

Dataindsamlingen blev afsluttet torsdag den 31. marts 2011, hvorfor materiale offentliggjort efter 

denne dato ikke er medtaget i afhandlingen. 

 

1.4. Metode 

Formålet med det følgende afsnit er at give læseren en forståelse af de metoder og overvejelser, 

der er gjort i processen frem mod at besvare spørgsmålene i problemformuleringen. 

 

1.4.1. Vidensproduktion 

Vidensproduktionen i afhandlingen vil ske gennem en empirisk metodetilgang, hvor 

problemformuleringen primært vil søges besvaret ved indhentning af data fra egne udarbejdede 
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empiriske undersøgelser (primær data) samt allerede foreliggende eksterne undersøgelser 

(sekundær data).  

 

Analysen i afhandlingen tager både udgangspunkt i empiriske undersøgelser samt 

bagvedliggende teori, hvorfor metodetilgangen i afhandlingen både er induktiv og deduktiv. I 

både de af os foretagne undersøgelser samt de foreliggende eksterne empiriske undersøgelser 

indhentes oplysninger fra et lille udsnit af den totale population. Problemformuleringen vil 

efterfølgende søges besvaret gennem en general konklusion af empirien. Den overordnede 

tilgang til problemformuleringen vil derfor være induktiv. Problemformuleringens spørgsmål og 

hypoteserne anvendt i designet af afhandlingens spørgeskema til bankerne er stærkt influeret af 

David Flints revisionsteori samt teorien bag forventnings- og forståelseskløften. Hermed tages 

der udgangspunkt i allerede foreliggende teori til at undersøge de konkrete empiriske forhold i 

Danmark, og dermed anvendes også en deduktiv tilgang i afhandlingen.   

 

1.4.2. Metodevalg ved dataindsamling 

1.4.2.1. Primære data 

Kort inde i dataindsamlingsprocessen stod det os klart, at der foreligger begrænset offentlig 

information vedrørende afhandlingens problemstilling omkring de danske bankers holdning til 

revision af små og mellemstore virksomheder.  

For at besvare afhandlingens problemstilling har vi derfor anset det for nødvendigt, at indhente 

information gennem primære datakilder som personligt interview og spørgeskemaundersøgelse.  

 

I første omgang er foretaget en spørgeskemaundersøgelse for at afdække bankernes holdning til 

revision af SMV-segmentet, herunder deres syn på alternative erklæringer som review (RS 2400) 

og FSR’s udkast til erklæring om udvidet gennemgang. Spørgeskemaerne er målrettet 

erhvervskunderådgivere og erhvervskundechefer, da det er dem der har den daglige kontakt med 

virksomhederne, og således er involveret i beslutningstagen omkring virksomhedernes 

engagement med banken.  

 

Efter afslutningen af ovenstående spørgeskemaundersøgelse er der foretaget et enkelt interview 

med en statsautoriseret revisor med viden om afhandlingens problemfelt. Interviewet med den 

statsautoriserede revisor skal være med til at indhente informationer om revisors rolle i SMV-
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segmentet, og hvordan de enkelte erklæringer med sikkerhed anvendes i praksis. Herudover kan 

interviewet tænkes at skabe et modspil mellem revisor og bankens holdninger, for på den måde 

at være med til at belyse afhandlingens problemstilling omkring en mulig forventnings- og 

forståelseskløft mellem revisorstanden og banksektoren.  

 

Respondenten er udvalgt ud fra det netværk, vi har opbygget i vores daglige virke som revisorer. 

Respondenten arbejder til dagligt som statsautoriseret revisor med en primær kundeportefølje 

bestående af klasse B-virksomheder, har deltaget i udvalgsarbejde indenfor FSR, og har over en 

årrække undervist på SR-Akademiet. På den baggrund vurderes respondenten, at have en bred og 

dyb viden om opgavens problemstillinger og have en ”finger på pulsen” indenfor udviklingen af 

standarder nationalt og internationalt set. 

 

Foruden spørgeskemaundersøgelse og interview er der sendt e-mails med spørgsmål til samtlige 

medlemmer (pr. 30. september 2010) af Folketingets erhvervsudvalg. Formålet hermed har været 

at undersøge de enkelte politiske partiers holdninger til såvel revisionspligten som vedtagelsen af 

en ny alternativ revisorerklæring for små og mellemstore virksomheder. Det i Lovforslag L190 

2009-10 fremsatte forslag til et udvalgsarbejde omkring FSR’s erklæring om udvidet 

gennemgang blev aflyst i sidste øjeblik. Der foreligger begrænsede offentlige oplysninger om 

årsagerne hertil, hvorfor det specielt er ønsket med undersøgelsen at skabe øget kendskab til det 

politiske rationale bag beslutningen. Med undtagelse af Det Konservative Folkeparti og Radikale 

Venstre har vi fået tilbagemelding enten pr. telefon eller mail fra alle partier.  

 

De metodiske overvejelser bag den foretagne spørgeskemaundersøgelse og interviewet med den 

statsautoriseret revisor vil blive nærmere beskrevet i kapitel 5.  

 

Spørgeskema samt alle mails, telefonnotater og transskribering af interview foreligger som bilag 

til afhandlingen.  

 

1.4.2.2. Sekundære data 

Sekundære data til brug i afhandlingen består fortrinsvist af offentligt materiale i form af artikler, 

rapporter, bøger, revisionsfaglige tidsskrifter, lovforslag og gældende lovgivning indenfor 

revision, herunder revisionsstandarder, revisionsvejledninger og lovtekster. Til afhandlingen er 
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herudover søgt inspiration i tidligere udarbejdede kandidatafhandlinger på cand.merc.aud-

uddannelsen, der berører nærværende afhandlings problemstilling. Informationsindsamlingen er 

primært foretaget på søgedatabaser på internettet, hjemmesider fra relevante myndigheder og 

organisationer samt biblioteket på CBS. 

 

I afhandlingen angives kildehenvisninger, forkortelser, ordforklaringer og øvrige uddybende 

bemærkninger nederst på de respektive sider.  

 

1.4.2.3. Kildekritik 

Der er alene foretaget et enkelt interview af en statsautoriseret revisor. Ud fra vores grundige 

kendskab til respondenten og dennes viden og erfaring med opgavens problemfelt, har vi dog 

vurderet, at en afholdelse af yderligere interviews ikke ville have bidraget med væsentlig 

merværdi af informationer. Sekundært kan nævnes, at revisorstandens generelle holdninger til og 

viden om afhandlingens problemstilling kan indhentes som sekundære data, herunder gennem 

artikler og pressemeddelelser fra FSR og andre lignende brancheorganisationer.     

 

Spørgeskemaet blev udarbejdet i en forholdsvis tidlig fase af projektet. Der er derfor en risiko 

forbundet med, at der ikke bliver spurgt ind til spørgsmål, der ellers ville have været væsentlige 

for besvarelsen af afhandlingens problemformulering. Arbejdsprocessen er en kontinuerlig 

proces mellem tilpasning af problemformulering, teori, empiri og konklusioner, og som 

konsekvens er der derfor en risiko for, at ny viden og svar løbende vil skabe anledning til at få 

belyst nye interessante spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen. 

 

I indsamlingen af sekundære data har vi anlagt en kritisk holdning til pålideligheden af 

informationerne. Vi har forsøgt at holde os til informationer fra offentlige myndigheder og 

velkendte faglige organisationer. I tilfælde hvor vi er stødt på materiale, der kunne tænkes at 

indeholde informationer med et subjektivt tilsnit eller fremme af egne interesser, har vi forholdt 

os kritisk hertil og i bedst muligt omfang forsøgt at finde øvrige kilder. Vi har herudover tilstræbt 

at indsamle nyest tilgængelige data for at sikre afhandlings relevans og aktualitet. 

 

I dagligdagen arbejder vi begge som revisorer i et revisionsselskab. Af hensyn til afhandlingens 

målgrupper har vi har dog i hele opgaveprocessen tilstræbt at være uafhængige af udsagn og 
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holdninger fra revisionsbranchen, herunder holdninger fra branchens faglige organisationer. De 

anvendte hypoteser til brug for afhandlingens empiriske afsnit vil dog i nogen grad blive dannet 

på baggrund af og påvirket af vores daglige virke som revisorer.  

 

I afhandlingens teoriafsnit er forsøgt at finde originale og anerkendte kilder til de anvendte 

teorier. Teorien bag revisors erklæringer og rolle i samfundet forklares ud fra David Flints bog 

”The Philosophy and Principles of Auditing” fra 1988. Hans originale teorier anerkendes i dag 

stadig som de mest betydningsfulde.  På trods af ændringer i samfundet og revision siden bogens 

udgivelse, finder vi stadig hans teorier relevante for afhandlingens problemstilling. Uden direkte 

at fremgå eksplicit i Flints værk synes teorierne umiddelbart at være skrevet med udgangspunkts 

i erklæring om revision samt revision af store, børsnoterede virksomheder. Vi vurderer dog, at 

teorierne også kan anvendes til generelt at forklare samfundets, og herunder de enkelte 

interessenters, behov for revisorerklæringer med andre grader af sikkerhed.   

 

1.4.3. Metodiske overvejelser 

På tidspunktet hvor nærværende afhandling blev udarbejdet, var der sparsom offentlig 

information om FSR’s udkast til ny erklæring om udvidet gennemgang. Informationen var 

således mere eller mindre begrænset til pressemeddelelser fra FSR, en kort pjece om standarden 

fra FSR samt høringsnotater fra Folketinget i forbindelse med behandlingen af L190. Der blev 

derfor tidligt i processen taget kontakt til FSR for at arrangere et interview, der skulle besvare de 

spørgsmål, vi måtte have til erklæringen. Desværre mente FSR, at emnet var for politisk følsomt, 

og ønskede på denne baggrund ikke at medvirke i et interview.  

Vi fik dog oplyst, at FSR på daværende tidspunkt ikke havde foretaget en holdningsundersøgelse 

af bankernes syn på udkastet til den nye standard1. FSR viste derfor interesse for resultatet af 

vores spørgeskemaundersøgelse.  

 

Det har været vores ønske at arrangere interviews med regionale erhvervskundechefer i landets 

største banker. Ønsket hermed har været at kunne stille uddybende og kvalitative spørgsmål til 

personer med forventeligt mere faglig viden indenfor afhandlingens problemstilling, end hvad 

der kan forventes af de respondenter, der har deltaget i vores spørgeskemaundersøgelse. Planen 

                                                 
1  FSR har efterfølgende (december 2010) foretaget en større undersøgelse i samarbejde med Epinion om 
bankernes  syn på revision. Undersøgelse af bankernes holdning til en ny erklæring fremgår dog ikke af 
undersøgelsen. 
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har været, at svarene fra disse interviews kunne sammenholdes med resultaterne af 

spørgeskemaundersøgelsen. Ønsket har herudover været, at interviewene skulle udføres efter den 

foretagne spørgeskemaundersøgelse, så eventuelle spørgsmål opstået i kølvandet af denne 

undersøgelse kunne besvares og årsagsforklares.  

På trods af at respondenterne er blevet lovet fuld anonymitet, er vi dog adskillige gange blevet 

afvist med den begrundelse, at emnet er for politisk følsomt.  

Efterfølgende har vi overvejet, at foretage et interview med en respondent i samme målgruppe, 

som respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen, dvs. erhvervsrådgivere eller lokale 

erhvervskundechefer. Men set ud fra en vurdering af at den eventuelt udvalgte respondent med 

overvejende sandsynlighed vil have begrænset viden om afhandlingens problemstilling, og 

derfor ikke vil kunne skabe yderligere eller begrænset merinformation end besvarelserne fra 

spørgeskemaundersøgelsen, så har vi valgt at se bort herfor.        
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1.5. Afhandlingens struktur 

For at skabe overblik over den indbyrdes sammenhæng mellem afhandlingens kapitler og 

hvorledes problemformuleringen søges besvaret, vises i nedenstående figur 1.1 afhandlingens 

opbygning. De teoretiske og problemforstående dele er behandlet forud for de empiriske 

analyserende og vurderende dele. De enkelte dele bør dog ikke læses uafhængigt af hinanden.   

 

 
Figur 1.1:  Afhandlingens struktur 
Kilde:  Egen tilvirkning 

 

Kapitel 1 er den indledende problemintroducerende del, der indkredser og formulerer 

afhandlingens formål gennem en introduktion til problemstillingen, problemformulering samt 

afgrænsning af emneområdet. Herudover beskrives metodetilgangen til at besvare 

problemformuleringen. 

 

 

  

  

Kapitel 1 

Indledende afsnit 

Kapitel 2 

Revisionsteori 
 

Kapitel 4 

Den politiske udvikling 

Kapitel 3 

Love og standarder 

Kapitel 5 

Empiriske undersøgelser 

Kapitel 6 

Vurdering 

Kapitel 7 

Konklusion 

Teori 
s. 20-66 

Analyse 
s. 67-109 
 

Vurdering 
 s. 110-120 
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Kapitel 2 og 3 er afhandlingens overordnede teoretiske ramme. Kapitel 2 søger at skabe en 

teoretisk forståelse af efterspørgslen efter og formålet med revisors erklæringer med sikkerhed 

(herunder revision). Agentteorien bruges til at forklare, hvorfor der er et behov for revisors 

erklæringer. Herefter inddrages David Flints revisionsteori til at belyse og forklare revisors rolle 

i samfundet. Afslutningsvis beskrives forventningskløftteorien til at forklare årsagerne til 

uoverensstemmelser mellem revisor og regnskabsbruger. I kapitel 3 opstilles indledningsvist den 

danske lovgivningsmæssige ramme for revisors virke og afgivelse af erklæringer på 

årsregnskaber. Herefter vil kendetegnene ved og processen i revisors erklæringer om revision, 

review, udvidet gennemgang2 og assistance med regnskabsopstilling blive uddybet ud fra de 

dertilhørende revisionsstandarder. Herunder vil særlige karakteristika for SMV-segmentet, og 

hvilken indflydelse disse har på revisionsprocessen, blive belyst. 

 

Kapitel 4 er afhandlingens problemforstående del. Kapitlet skal danne baggrund for at give 

afhandlingens læser en dybere forståelse for afhandlingens centrale problemstillinger, herunder 

det samfundsmæssige behov for en ny alternativ erklæring til revision. I kapitlet analyseres den 

politiske og samfundsmæssige udvikling, såvel nationalt som internationalt, der har ført til 

gældende reguleringer og problemstillinger på området for revisors erklæringer på årsregnskaber 

i SMV-segmentet.  

 

Kapitel 5 er afhandlingens empirisk analyserende del. Hypoteser i relation til afhandlingens 

problemstilling vil blive afprøvet gennem besvarelser fra spørgeskemaer og interview og 

efterfølgende analyseret. Den empiriske analyse skal anses som en central del for at kunne 

besvare problemformuleringens hovedspørgsmål.  

 

Kapitel 6 er opsamling og vurdering på afhandlingen, hvor foregående analyse og teori i 

afhandlingens kobles sammen for på den baggrund at foretage vurderinger i relation til 

afhandlingens problemstillinger og problemformulering.  

 

Kapitel 7 er hovedkonklusionen. Spørgsmålene i afhandlingens problemformulering vil kort og 

præcist blive besvaret på baggrund af foretagen analyse og vurdering i afhandlingens foregående 

kapitler.  

                                                 
2  FSR’s udkast til en ny erklæringsstandard med sikkerhed. 
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Afhandlingen afsluttes herefter af et separat afsnit med perspektiverende overvejelser. Her vil vi 

foretage samfundsmæssige overvejelser i forlængelse af afhandlingens problemstillinger og 

hovedresultater.  
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2. Revisionsteori 

Sammen med det efterfølgende kapitel 3 opstiller dette kapitel afhandlingens teoretiske ramme. 

Nærværende kapitel vil konkret søge at forklare den revisionsteoretiske indgangsvinkel, der 

anvendes til at løse afhandlingens problemstillinger, mens kapitel 3 forklarer den regulerende 

ramme.  

I relation til problemformuleringen i afsnit 1.2 vil dette kapitel belyse følgende underspørgsmål: 

1.1 Hvorfor er der ifølge teorien et behov for den uafhængige revisors erklæringer? 

1.2 Hvordan forklarer teorien de indbyrdes forhold mellem revisorerne og 

standarderne, og de behov og forventninger som samfundet, herunder bankerne, 

har? 

 

Først introduceres agentteorien til at forklare behovet for revisors uafhængige erklæringer på 

årsregnskaber, hvilke aktører der optræder i denne sammenhæng, og hvad deres respektive roller 

er. Dernæst vil teorien bag revision og revisors rolle i samfundet blive forklaret gennem 

inddragelse af teoretikeren David Flint og hans værk ”The Philosophy and Principles of 

Auditing” (1988). Til sidst klarlægges begreberne forståelses- og forventningskløften, primært 

med udgangspunkt i Brenda Porters teorier herom, men også med inddragelse af David Flints 

syn herpå i relation til samfundet. 

 

2.1. Agentteorien 

Den klassiske agentteori forklarer behovet for revision, som et trepartsforhold mellem en 

principal, agent og uafhængig revisor, hvor revision er det mest effektive middel til at mindske 

interessekonflikt og asymmetrisk information mellem agent og principal3. I den klassiske 

agentteori tages ofte udgangspunkt i et trepartsforhold bestående af en kapitalejer (principal), 

ledelse (agent) og revisor. Teorien kan dog anvendes i mange kontraktlignende aftaler og forhold 

mellem en overordnet (principal) og en underordnet (agent).  

I teorien antages, at både principal og agent er nyttemaksimerende, hvilket fører til en 

målkonflikt (moral hazard) imellem de to. Samtidigt har principalen ikke adgang til fuld 

information om agentens arbejde og indsats, hvorfor der er asymmetrisk information imellem de 

to. Ved at hyre en uafhængig part til at kontrollere agentens arbejde, kan principalen på en 

                                                 
3  The Economic Role of Audit in Free and Regulated Markets, Wanda A. Wallace, s. 13 
    Revision i agentteoretisk belysning, Rolf Elm Larsen, s. 211-214 
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ressourceeffektiv måde få mindsket den asymmetriske information, og få klarlagt om agenten 

arbejder i overensstemmelse med principalens interesser.  

Den klassiske agentteori tager ofte udgangspunkt i begrebet revision. Et begreb der kan defineres 

som:  

”…an independent examination of, and expression of opinion on, the financial statements 

of an enterprise by an appointed auditor in pursuance of that appointment and in 

compliance with any relevant statutory obligation.”4 

 

Agentteorien kan dog også anvendes til generelt at forklare behovet for uafhængige 

revisorerklæringer med sikkerhed, og dermed også andre erklæringer end udelukkende revision 

og med andre grader af sikkerhed. Hermed kan teorien bruges til forklare anvendelsen af 

differentierede revisorerklæringer med sikkerhed i praksis, og dermed også benyttes indenfor de 

rammer, som afhandlingens problemstilling omhandler. 

 

Ligeså kan det klassiske trepartsforhold i teorien udvides og modificeres for at tilpasse de knap 

så generelle forhold i praksis. I praksis er påtegningen på regnskabet ikke forbeholdt 

kapitalejeren og ledelsen alene. I samfundet findes også andre regnskabsbrugere, der har 

interesse i et retvisende regnskab, og hvor der samtidigt er asymmetrisk information til dem, der 

aflægger regnskabet. Her tænkes ikke mindst på blandt andet kreditgivere og offentlige 

myndigheder, der kan have interesse i et retvisende regnskab for at vurdere risici ved udlån, 

korrekt indberetning af offentlige skatter m.v. I praksis bliver andre brugere dermed nødt til at 

blive inddraget for at forklare behovet for revision og andre typer erklæringer med sikkerhed5.  

 

I relation til afhandlingens problemstilling, så udgør kapitalejerskabet i SMV’erne i mange 

tilfælde også ledelsen i selvsamme virksomhed.6. Hermed giver den klassiske teoris antagelse om 

at ejeren vil overvåge ledelsen ikke meget mening, idet der ikke er modstridende interesser eller 

asymmetrisk information. I stedet kan det tænkes, at virksomheden har et udlån i banken. Her 

opstår der så et principal-agent-forhold med banken som principal og ejer/ledelse som agent. 

Banken har interesse i et retvisende regnskab, der kan give sikkerhed for deres kreditvurdering 

og udlån til agenten. Kapitalejeren/ledelsen har en interesse i at fremlægge et "sundt" regnskab 

                                                 
4  Auditing and Assurance Services, Messier, William F. m.fl., s. 13. 
5  Revision – koncept & teori, Mogens Christensen m.fl., side 15-16 
6  Revision – koncept & teori, Mogens Christensen m.fl., side 16 
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for at sikre sig adgang til fremmedkapital og favorable lånevilkår. Interessekonflikten og den 

asymmetriske information forklarer behovet for at inddrage en uafhængig tredjepart (revisor) til 

at afgive en erklæring, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, 

passiver, finansielle stilling samt resultat af virksomhedens aktiviteter. Uden denne verifikation 

af regnskabstallene vil kreditgiver antage at ejeren/ledelsen aflægger et "pyntet" regnskab, og 

kan derfor se sig nødsaget til at mindske eller helt droppe udlånet for ikke at lide tab. Set fra 

ejerens/ledelsens side kan manglende verifikation af regnskabet betyde forværrede lånevilkår 

eller manglende adgang til kapital. Eksemplet illustrerer således, at både principal og agent i et 

låneforhold kan opnå økonomisk gevinst ved at få en uafhængig revisor til at afgive en erklæring 

med sikkerhed om regnskabets retvisende billede. Hvilken type erklæring og dertilhørende grad 

af sikkerhed, som bankerne har behov for, er nogle af de spørgsmål, som nærværende afhandling 

vil søge svar på.   

 

Agentteorien kan ud fra ovenstående modificeres til danske forhold ud fra nedenstående figur 

2.1. Figuren tager afsæt i et aktieselskab med en bestyrelse, hvor revisor hyres til at afgive en 

erklæring med sikkerhed på årsregnskabet. Som figuren illustrerer, vælges revisor i Danmark af 

generalforsamlingen. Principalen kan dog, som figuren illustrerer, også udgøre andre end 

generalforsamlingen, vist ved betegnelsen ”andre brugere”. 

 
Figur 2.1:  Agentteorien efter danske forhold  
Kilde:  Modifikation af figur fra Mogens Christensen m.fl., Revision - koncept & teori, side 15 
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I figuren er der inddraget andre brugere for at tydeliggøre, at revisors påt

til en bredere skare af interessenter i samfundet, som indgår i kontraktuelle forhold med 

selskabet som helhed. Dermed opstår der reelt et flerstrenget principal

viser figuren, at revisors erklæring på årsregn

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

sikkerhed blandt brugerne i det flerstregede principal

 

2.2. David Flint 

Teorien bag revision og revisors rolle

introducerede grundstenen i revisionsteorien gennem bog

fra en videnskabelig metodisk tilgang blev baggrunden for revisionen og revisors rolle beskrevet 

ved hjælp af otte grundlæggende postulater

 

I opbygningen af en teori argumenterer 

uundværlige: 

"Postulates necessarily occupy the cornerstone position in any edifice of theory. It i

that they are such obvious truths that we do 

case. It is more important that we just must have them, true or not, for without them we 

can establish nothing further."

 

De grundlæggende postulater skaber grobund for en videreudvikling af teorien gennem 

konstruktion af egentlige koncepter. Disse koncepter er i sidste ende grundlaget for revisionen i 

praksis. Udviklingen fra revisionsteori til revision i praksis kan således illustreres ud fra 

nedenstående figur 2.2:  

 

Figur 2.2: Udviklingen fra revisionsteori til revision i praksis
Kilde: Egen tilvirkning 

 
                                                 
7  The Philosophy of Auditing, R.K. Mautz
8  Citat fra The Philosophy of Auditing, R.K. Ma
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I figuren er der inddraget andre brugere for at tydeliggøre, at revisors påtegning

til en bredere skare af interessenter i samfundet, som indgår i kontraktuelle forhold med 

selskabet som helhed. Dermed opstår der reelt et flerstrenget principal-agentforhold.

viser figuren, at revisors erklæring på årsregnskabet ikke er begrænset til erklæringen om 

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

sikkerhed blandt brugerne i det flerstregede principal-agentforhold. 

Teorien bag revision og revisors rolle var et uudforsket område indtil Mautz 

introducerede grundstenen i revisionsteorien gennem bogen "The philosophy

fra en videnskabelig metodisk tilgang blev baggrunden for revisionen og revisors rolle beskrevet 

otte grundlæggende postulater7 og ni tilhørende koncepter.  

argumenterer Mautz og Sharaf for, at konstruktionen af postulater er 

"Postulates necessarily occupy the cornerstone position in any edifice of theory. It i

that they are such obvious truths that we do not doubt them, although this may be the 

case. It is more important that we just must have them, true or not, for without them we 

can establish nothing further." 8 

De grundlæggende postulater skaber grobund for en videreudvikling af teorien gennem 

konstruktion af egentlige koncepter. Disse koncepter er i sidste ende grundlaget for revisionen i 

Udviklingen fra revisionsteori til revision i praksis kan således illustreres ud fra 

Figur 2.2: Udviklingen fra revisionsteori til revision i praksis 
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revision. Hvilken type af erklæring der vælges, vil afhænge af behovet og ønsket om grad af 
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philosophy of Auditing". Ud 

fra en videnskabelig metodisk tilgang blev baggrunden for revisionen og revisors rolle beskrevet 

for, at konstruktionen af postulater er 

"Postulates necessarily occupy the cornerstone position in any edifice of theory. It is not 

ot doubt them, although this may be the 

case. It is more important that we just must have them, true or not, for without them we 

De grundlæggende postulater skaber grobund for en videreudvikling af teorien gennem 

konstruktion af egentlige koncepter. Disse koncepter er i sidste ende grundlaget for revisionen i 

Udviklingen fra revisionsteori til revision i praksis kan således illustreres ud fra 

 

Standarder/ 
praksis
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Mautz og Sharafs revisionsteori, samt den senere videreudvikling af andre teoretikere, har været 

med til at danne grundlag for de love og standarder, der siden har gjort sig gældende for revision 

i praksis.  

 

I 1988 skrev den skotske professor David Flint bogen "Philosophy and Principles of Auditing - 

An Introduction", hvori han forsøger at opnå en forståelse af revisionsteorien og den sociale 

betydning af revision. Bogen er på mange måder en viderefortolkning af Mautz og Sharafs 

oprindelige revisionsteori, og indeholder adskillige eksplicitte henvisninger til deres bog og 

anvendte begreber. Flint anvender også samme tilgang til konstruktion af en revisionsteori. I 

lighed med Mautz & Sharaf inddrager David Flint også først postulater til at beskrive 

hjørnestenene i revisors rolle for på den baggrund at udvikle teoretiske koncepter bag revision.  

 

Der er dog også væsentlige forskelle mellem teoretikerne. For det første forkaster David Flint 

langt hovedparten af de postulater, som Mautz og Sharaf opbyggede deres revisionsteori på. For 

det andet bør det ikke mindst nævnes, at hvor Mautz og Sharaf primært kigger på revisors rolle i 

relation til den individuelle organisation, så betragter Flint revisors rolle i et samfundsøkonomisk 

perspektiv med revision som en social funktion. 

 

I tråd med Flints værk, der alene eksplicit nævner begrebet/erklæringen om revision, vil vi ligeså 

i de følgende afsnit alene anvende dette begreb. Vi vurderer dog, at hans teori ligeså er 

anvendelig til generelt at forklare behovet for revisors øvrige erklæringer med andre grader af 

sikkerhed, og dermed andre af de erklæringer nærværende afhandling omhandler.  

 

2.2.1. Revision som social funktion 

Flint anser revision som et socialt koncept og en social kontrolmekanisme9. I et samfund under 

konstant forandring skal revisor og lovgivere konstant undersøge samfundets behov for revision 

og dets forventninger til revisors ansvarlighed (accountability), for derpå at tilpasse revisionen 

dertil under hensynstagen til praktiske og økonomiske begrænsninger.  

 

Set i relation til den klassiske agentteori, der alene forklarer behovet for revision under 

hensynstagen til aktørerne internt i en organisation (ejer og ledelse), så tager Flint udgangspunkt 

                                                 
9  The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 14-17 
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i samfundet som helhed.  Revisor har et socialt ansvar for at leve op til krav fra alle andre 

relevante interessenter i samfundet som f.eks. ansatte, offentlige myndigheder og långivere. For 

at revisor kan leve op til samfundets krav og forventninger, kræver det, at samfundet kan stole 

på, at de påtegnede regnskaber er troværdige, og dermed at samfundet har tillid til revisors 

profession. Revision er således opstået og udviklet ud fra et behov for at afgive en konklusion på 

regnskabet, som samfundet har tillid til og som tilgodeser samfundet som helhed.  

 

At revision er en social funktion, der er forklaret ud fra at revision gavner samfundet som helhed, 

gælder dog kun hvis fordelene ved revisionen ud fra en cost-benefit betragtning overstiger 

ulemperne. Flint påpeger dog, at måling af revisionens økonomiske fordele hidtil har været, og 

fremover kan være umulige konkret at beregne10. 

 

2.2.2. Postulater 

Flints teori består af fire dele. Første del omhandler den grundlæggende teori bag revision, og 

indeholder foruden ovennævnte anskueliggørelse af revision som et socialt koncept, en opstilling 

af en række postulater som hjørnestenene i hans teori. De syv postulater lyder således11: 

 

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

a) Et ansvarlighedsforhold mellem to eller flere parter; 

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

skal bruge og kunne stole på;  

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

ansvarlighed overfor offentligheden; eller  

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

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

situation af offentlig ansvarlighed.   

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

undlade revision. 

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

undersøgelses- og rapporteringsbegrænsninger  

4) Revisionens områder kan verificeres med beviser. 
                                                 
10  Citat fra The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 39 
11  Frit oversat ud fra The Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction, David Flint, side 21-23 
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5) Standarder for ansvarlighed kan fastsættes for de ansvarlige, således at den faktiske udførsel, 

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

Målings- og sammenligningsprocessen kræver særlige faglige kvalifikationer og udøvelse af 

skøn. 

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

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

kommunikeres. 

7) Revisionen skaber økonomiske eller sociale fordele. 

 

Postulaterne vil ikke blive specifikt uddybet i nærværende afsnit. Postulaterne har dog en klar 

sammenhæng med Flints revisionskoncepter, som i det følgende vil blive beskrevet. Værd er det 

dog lige at nævne postulat 1, der forklarer, at den primære betingelse for revision er, at der er et 

behov for revision. Dette har nær tilknytning til det foregående afsnit om agentteorien.  

 

2.2.3. Koncepter 

De næste tre dele af Flints teori er kategorierne autoritet, proces og standarder, der hver især 

indeholder tre teoretiske koncepter bag revision og revisors rolle. Koncepterne er som følger:  

 

Autoritet Proces Standarder 

Kompetence Beviser Fornøden omhu og forsømmelighed 

Uafhængighed Rapportering Standarder for praksis 

Etik Væsentlighed Kvalitetskontrol 

 

Vi anerkender, at alle ni koncepter har relevans for revision og revisors rolle. Herunder at 

revisors uafhængighed er uomtvistelig for at skabe tillid til revisors arbejde og skabe troværdig 

og brugbar information i revisors påtegninger12. Vi har dog foretaget en prioritering af 

koncepterne ud fra en væsentlighedsbetragtning i forhold til opgavens problemstilling, hvorfor vi 

derfor alene vil forklare og gå i dybden med koncepterne kompetence, beviser, rapportering, 

væsentlighed og standarder for praksis. 

 

                                                 
12  David Flint omtaler selv uafhængighed som muligvis det vigtigste af hans syv postulater.  
 The Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction, David Flint, side 54 
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2.2.3.1. Autoritet 

Kompetence: 

For at revisor kan skabe autoritet, må revisor have kompetence13. Kompetence kræver, at revisor 

har tilstrækkelig viden, uddannelse, færdigheder og erfaring.  

Regnskabsbrugerne bliver nødt til at have tillid til revisors kompetencer, da de ikke konkret kan 

vide, hvilke handlinger revisor har udført for at indsamle tilstrækkelig revisionsbevis til at kunne 

afgive sin konklusion. Revisors indsats og tiden lagt i revisionsopgaven har regnskabsbrugere 

ikke mulighed for i tilstrækkelig grad at kontrollere, og det eneste håndgribelige bevis 

regnskabslæserne har på en udført revision, er ofte selve årsrapporten.  

 

En vigtig bestanddel i udførelsen af en revision er udøvelsen af professionel dømmekraft, der har 

nær tilknytning til revisors kompetencer14. Revisionsprocessen er kompleks, og uden 

tilstrækkelig kompetence kan revisor ikke forholde sig til blandt andet konteksten mellem 

indsamling af revisionsbevis og vurderingen af bevisernes væsentlighed. Uden kompetence vil 

der således være risiko for, at revisor afgiver sin erklæring på baggrund af utilstrækkeligt 

revisionsbevis. David Flint siger herom: 

"Similarly, if the audit report is to carry authority with those who receive it, they require 

to be confident that the auditors have the capability to make a thorough, informed and 

penetrating investigation and a competent judgement on the conduct and performance of 

the audited and/or a competent verification and appraisal of the information or account 

which they have prepared. Without that confidence of the parties the opinion of the 

auditors can add little in the process of securing accountability." 15    

 

Ovenstående om revisors professionelle dømmekraft har nær forbindelse til afhandlingens 

problemstilling. For såvel revisors afgivelse af reviewerklæring (efter RS 2400) og FSR’s udkast 

til erklæring om udvidet gennemgang16 er der kun én revisionsstandard, som revisor skal 

overholde og støtte sig til. Disse standarder er meget sparsommelige i deres instruks, til hvordan 

revisor konkret skal indhente tilstrækkeligt bevis for at kunne afgive en erklæring. Standarderne 

lægger i stedet meget op til, at det er revisors egen professionelle dømmekraft, der er drivkraften 

                                                 
13  The Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction, David Flint, side 48 
14  The Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction, David Flint, side 50 
15  Citat fra The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 51 
16  Denne standard vil blive præsenteret nærmere i de efterfølgende kapitler 
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i at indhente tilstrækkeligt bevis m.v. I afhandlingens empiriske afsnit vil vi derfor søge svar på, 

om bankerne i deres egenskab af regnskabsbruger har tillid til revisors kompetencer og 

dømmekraft.  

 
2.2.3.2. Proces 

Beviser: 

Tilstrækkelige beviser er helt centrale for, at revisor kan afgive en erklæring, som 

regnskabsbrugere kan have tillid til. Om dette skriver David Flint: 

”The only way in which auditors can inform themselves on the matters on which they 

must report and express an opinion is by obtaining evidence which relates to the matters. 

Without evidence auditors have no basis on which to form a judgement and express an 

opinion. If there is no evidence, an audit is not possible.” 17 

 

Det centrale formål i processen omkring planlægningen, undersøgelsen og indsamlingen af 

beviser er, at finde frem til de relevante og egnede beviser, der sætter revisor i stand til at 

foretage en vurdering af de indsamlede beviser og derpå afgive sin erklæring18. Flint påpeger, at 

revisor ikke skal indsamle beviser for at bevise eller garantere noget. Der skal blot indsamles 

tilstrækkeligt bevis for at kunne give revisor nok tillid til og sikkerhed for en erklæring, der lever 

op til interessenternes behov og forventninger til regnskabet. Til vurdering af hvad der er 

tilstrækkeligt bevis, bør revisor kunne støtte sig til og holde det indsamlede bevis op mod 

vedtagne standarder. Herudover afhænger vurderingen også af revisors egen professionelle 

dømmekraft, og dermed af revisors kompetencer som tidligere beskrevet.  

 

Ifølge Flint hverken kan eller skal indsamlingen af bevis skabe 100 % sikkerhed for, at de 

informationer, revisor afgiver sin erklæring på baggrund af, er korrekte19. Der vil således altid 

være en risiko for fejlagtig erklæring, som følge af praktiske, tidsmæssige og økonomiske 

begrænsninger. Revisor må foretage en vurdering af et acceptabelt niveau af en sådan risiko. 

Denne vurdering skal ske under hensynstagen til interessenternes forventninger samt i 

overensstemmelse med de standarder, der ligger til grund for erklæringen. Interessenterne må 

dog også forstå og acceptere, at der aldrig kan opnås fuld sikkerhed gennem indsamling af 

                                                 
17  Citat fra The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 31 
18  The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 106-109 
19  The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 111-112 
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beviser, og at sikkerheden afhænger af de standarder, der er tilknyttet erklæringen. 

Interessenterne må således også sætte deres forventninger herefter. 

 

David Flints teori om beviser er interessant i forhold til afhandlingens problemstilling. Kravene 

til indsamlingen af beviser, og dermed til tilstrækkeligt revisionsbevis, er langt større ved en 

revision end ved en erklæring om review, der som altovervejende udgangspunkt kun omfatter 

arbejdshandlinger vedrørende forespørgsel og analyser20. Graden af sikkerhed er således 

væsentligt større ved en revision end ved et review. Ifølge Flint skal revisor sikre sig 

tilstrækkeligt bevis. Hermed under hensynstagen til, at beviserne for det første skal sikre revisor 

selv nok tillid til sin erklæring. For det andet, at de lever op til vedtagne standarder, og sidst men 

ikke mindst at beviserne sikrer, at interessenternes krav og forventninger til erklæringen på 

regnskabet opfyldes. Om det opfyldes således i praksis hos interessenterne, er en af de ting, som 

vi i nærværende afhandling vil undersøge nærmere. 

 

Rapportering:  

Rapportering er den sidste fase i revisionsprocessen og vedrører kommunikation af konklusionen 

på revisionen til regnskabets interessenter21. Selve revisionsprocessen er omfattende og 

kompleks, og interessenterne har ikke adgang til denne proces eller alle data i processen. 

Samtidigt besidder en del af interessenterne ingen eller kun begrænset teknisk forståelse for 

revision og alle dens begreber. For revisor er der derfor en udfordring i på den ene side at 

kommunikere forståeligt og simpelt overfor interessenter med manglende teknisk forståelse, og 

på den anden side at skulle uddybe professionelt og revisionsteknisk om konklusionen på det 

udførte arbejde.   

 

Væsentlighed: 

Både i revisionsplanlægningen og fasen for selve revisionens udførelse står revisor overfor 

situationer, der kræver stillingstagen til revisionsprocessens videre forløb22. Revisor skal 

overveje og beslutte, hvorledes indsamlingen af beviser rent praktisk kan og bør gennemføres, og 

vurdere arten, anvendeligheden og omfanget af de beviser, der kan indhentes ved de respektive 

                                                 
20  Se nærmere herom i afhandlingens kapitel 3. 
21  The Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction, David Flint, side 116-119 
22  The Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction, David Flint, side 126-127 
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indsamlingsmetoder. Dette kræver, at revisor anvender sin professionelle dømmekraft til at 

indsamle væsentlige beviser ud fra et kvalitativt og kvantitativt perspektiv.  

 

Ifølge Flint skal revisor vurdere væsentlighed under hensynstagen til regnskabsbrugerne23. David 

Flint konstaterer, at der findes forskellige regnskabsbrugere med forskellige kriterier for og 

meninger om, hvad de anser for væsentlige informationer i relation til at skulle træffe en 

beslutning på baggrund af regnskabet. Såfremt en information er væsentlig for blot en enkelt 

kendt regnskabsbruger, skal revisor tage hensyn hertil.  

 

2.2.3.3. Standarder 

Standarder for praksis: 

David Flint skriver, at først og fremmest revisors egen viden, erfaring, kompetencer og 

dømmekraft er de vigtigste forudsætninger for at indsamle tilstrækkeligt bevis til at afgive en 

erklæring på regnskabet24. Da revisorprofessionen arbejder i samfundets interesse, har revisor 

dog behov for at vide, om det arbejde der rent faktisk udføres, lever op til de forventninger og 

behov samfundet måtte have: 

"Auditors have a professional duty to interpret their responsibility and the kind of 

performance which the user public can reasonably expect, and to charge themselves to 

work by reference to these criteria." 25    

 

Revisor har således behov for et pejlemærke mellem det udførte arbejde og de givne 

forventninger fra samfundets side. Til det formål bør der etableres revisionsstandarder og 

vejledninger, der angiver kriterierne for og forventningerne til revisors arbejde.  

Standarderne kan også bruges af samfundet, herunder de enkelte regnskabsbrugere. Flint 

påpeger, at standarderne kan udgøre udgangspunktet for at danne et lovgrundlag for revisors 

ansvarlighed26. Herudover kan standarderne anvendes til at kontrollere, hvorvidt revisor har levet 

op til det forventede, hvorved standarderne også er styrende for samfundets tillid til 

revisorstanden. 

                                                 
23  The Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction, David Flint, side 130 
24  The Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction, David Flint, side 151-152 
25  Citat fra The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 151 
26  The Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction, David Flint, side 143 
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Det er samfundet som helhed, og ikke revisorerne selv og deres faglige organisationer, der i 

sidste ende fastlægger hvilke standarder, der skal anvendes og efterleves af revisorstanden. I en 

verden i konstant forandring og med ændrede forventninger til revisors arbejde, kan det fra tid til 

anden være problemfyldt at fastslå, hvilke standarder der er passende at anvende. Dette 

nødvendiggør behovet for at standarderne konstant tilpasses samfundets forventninger. Til dette 

skriver Flint: 

"It is important, therefore, that the auditing standard-making process should be dynamic, 

progressive and open. Auditing Standards which are no more than a codification of 

practice based on past experience are, except in the most basic principles of the audit 

role, likely to be constantly out of date." 27   

 

At det ifølge Flint er samfundets forventninger og behov, der er styrende for etableringen af nye 

standarder, og at udarbejdelsen af standarder er en kontinuerlig proces som følger af ændringer i 

samfundet, er interessant i relation til problemstillingen i denne afhandling. De sidste få år er der 

sket markante lempelser af revisionspligten såvel nationalt som inden for resten af EU. Som vi vil 

komme ind på i de følgende kapitler i afhandlingen, har dette skabt en øget interesse og behov for 

alternative erklæringer til revision. Samtidigt bliver omfanget af revisionsstandarder, som revisor 

skal følge ved revision af små og mellemstore virksomheder stadig større og større, hvilket øger 

omfanget af revisionen og dermed omkostningerne forbundet hermed. Nærværende afhandling vil 

bl.a. undersøge om samfundet har behov for og efterspørger en ny standard for revisors erklæring på 

SMV-segmentets årsregnskaber.  

 

2.3. Forventnings- og forståelseskløften 

En forventningskløft opstår, når der er uoverensstemmelser mellem det arbejde, som 

regnskabsbrugerne og samfundet forventer, at revisor udfører under revisionen, og det arbejde, 

som revisor rent faktisk udfører og leverer under revisionen.    

 

Når begrebet forventningskløft i nærværende afhandling diskuteres, er det værd at holde for øje, 

at teorien om forventningskløft omhandler en egentlig forventningskløft såvel som en 

forståelseskløft28.   

                                                 
27  Citat fra The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 157-158 
28  Revision – koncept & teori, Mogens Christensen m. fl., side 37-38 
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Hvor den egentlige forventningskløft alene går på forventningsmæssige konflikter, opstår 

forståelseskløften når regnskabsbrugeren grundet manglende indsigt i regnskabsvæsen, 

regnskabsaflæggelse og revisors arbejde ikke forstår kommunikationen med og fra revisor29. 

Regnskabsbrugernes manglende forståelse for revisors arbejde, herunder de standarder revisor 

under arbejdet skal efterleve, kan være med til at danne en større forventningskløft mellem 

revisor og regnskabsbrugeren, såfremt brugerne tror, at revisors arbejdshandlinger indeholder 

noget andet, end de rent faktisk udførte handlinger. 

 

Forventningskløften anses som et samfundsmæssigt problem, der bør forsøges mindsket eller 

elimineret. Har regnskabsbrugerne manglende forståelse samt uberettigede eller urimelige 

forventninger til revisors arbejde, og der opstår en afvigelse mellem det arbejde revisor har 

udført, og de forventninger regnskabsbrugerne måtte have hertil, kan det således føre til at 

undergrave samfundets holdning til revisorstanden som offentlighedens tillidsrepræsentant. Også 

selvom revisor rent faktisk har udført et professionelt arbejde i henhold til vedtagne standarder. 

   

Forventningskløften som teori har eksisteret i over 100 år30, og er siden blevet anvendt og 

diskuteret af en række teoretikere. De kommende afsnit vil tage udgangspunkt i to af disse; 

Brenda Porter og David Flint. 

 

  

                                                 
29  Revision – koncept & teori, Mogens Christensen m. fl., side 38 
30  Principles of External Auditing, Brenda Porter m. fl., side 197 
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Samfundets 
opfattelse af  

revisors 
præstation 

Samfundets 
forventninger 

til revisor Forventningskløft 

Præstationskløft Rimelighedskløft 

Revisors 
nuværende 

pligter1 

Mangelfuldt arbejde Mangelfulde standarder Urimelige forventninger 

Rimelige 
forventninger 

til revisors 
arbejde2 

1  Pligter fastsat ved lov og gennem standarder 
2  Pligter, der ud fra en cost-benefit betragtning bør udføres 

2.3.1. Brenda Porter 

Brenda Porter har udarbejdet nedenstående figur 2.3 til at illustrere og forklare årsagerne til 

forventningskløften mellem revisor og regnskabsbrugerne: 

Figur 2.3: Forventningskløftens bestanddele 
Kilde:  Brenda Porter, An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap,  

Accounting and Business Research. Vol. 24. 1993, side 50 
 

Venstre yderpunkt i figuren er udtryk for samfundets/regnskabsbrugernes opfattelse af revisors 

arbejde, mens det højre yderpunkt er deres forventninger til revisors arbejde. Afstanden mellem 

disse to yderpunkter er udtryk for den samlede forventningskløft mellem samfundet/regnskabs-

brugerne og revisor. Dette kommer også til udtryk i hendes definition af forventningskløften: 

”…'the audit expectation performance gap', be defined as the gap between society's 

expectations of auditors and auditors' performance, as perceived by society.”31 

 

                                                 
31  Citat fra An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap, Brenda Porter, side 50 
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Den samlede forventningskløft kan ifølge Brenda Porter opdeles i to kløfter, bestående af en 

præstationskløft (performance gap) og en rimelighedskløft (reasonableness gap)32.  

 

Præstationskløften omhandler kløften mellem de pligter, som regnskabsbrugerne er berettiget til 

at forvente af revisors arbejde, og den opfattelse regnskabsbrugerne har af revisors præstation.  

Denne kløft kan igen deles op i to kløfter, afhængigt af om forventningerne til revisors pligter 

ligger indenfor eller udenfor nuværende lovgivning. De to kløfter omhandler mangelfuldt 

arbejde (deficient performance gap) og mangelfulde standarder (deficient standards gap).  

Kløften for mangelfuldt arbejde opstår, hvis regnskabsbrugerne ikke opfatter revisors arbejde 

som tilstrækkeligt i forhold til gældende lovgivning, herunder standarder og god revisorskik.  

En kløft for mangelfulde standarder omhandler forventninger, der ligger ud over gældende 

lovgivning, men som ud fra en cost-benefit betragtning er rimelige at forlange af revisors 

arbejde. En sådan kløft vil således opstå, såfremt revisor har udført sit arbejde i henhold til 

gældende lovgivning, men som regnskabsbrugerne med god grund stadig ikke finder 

tilstrækkeligt.   

 

Rimelighedskløften omhandler urimelige forventninger stillet af regnskabsbrugerne til revisors 

arbejde. Disse forventninger kan være forårsaget af en forkert opfattelse af, hvad revisor rent 

faktisk er i stand til gennem sit arbejde, men kan også skyldes manglende indsigt i 

regnskabsaflæggelse. Denne kløft kan således sidestilles med tidligere nævnte forståelseskløft.    

 

Porters teori og figur kan bruges til at illustrere og forklare, at såvel regnskabsbrugerne, som 

lovgiverne og revisorerne har ansvar for, at der er en forventningskløft, og at alle kan medvirke 

til at reducere forventningskløften. Dette kan ske gennem forskellige metoder, afhængigt af 

hvilken af kløfterne, der er tale om. Overordnet bør det dog ske ved, at grupperne tilstræber at 

nærme sig grænsen, hvor præstationskløften og rimelighedskløften mødes.  

 

Revisorer kan fx mindske venstre del af præstationskløften gennem forøgelse af 

revisionshandlinger. Lovgiverne og de faglige revisororganisationer kan mindske højre del af 

præstationskløften gennem udarbejdelse af nye rimelige standarder og lovgivning, der ud fra en 

cost-benefit betragtning styrker samfundet. Sidst men ikke mindst kan rimelighedskløften, der 

                                                 
32  Principles of External Auditing, Brenda Porter m. fl., side 197-200 
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ligger tæt op ad forståelseskløften, blandt andet mindskes gennem dialog eller overbevisende 

oplysning fra revisorstanden til regnskabsbrugerne, om at deres forventninger er urimelige, og 

ligger udover praktisk og økonomisk fornuft. Af eksempel på en forståelseskløfte i praksis, der 

gennem fyldestgørelse information er forsøgt mindsket fra revisorstandens side gennem 

adskillige år, kan blandt andet nævnes revisors ansvar for at opdage besvigelser. 

 

2.3.2. David Flint om forventningskløften 

Som nævnt tidligere i kapitlet anser David Flint revision som en social funktion, hvor det er 

samfundets behov for og forventninger til revision, der sætter standarden for revisors arbejde33. 

Ifølge Flint er samfundet aldrig statisk, hvorfor revisorstanden og lovgivere konstant bør 

undersøge samfundets behov for og forventninger til revision, og om nødvendigt tilpasse de 

standarder, der dikterer kravene til revisors arbejde. Revisorstanden skal være imødekommende 

overfor samfundets ønsker, men samtidigt gøre opmærksom på, at ønskerne skal være forenelige 

med arbejdets praktiske og økonomiske begrænsninger.  Såfremt det ikke lykkes for 

revisorstanden og lovgivere at skabe opmærksomhed herom, vil det skabe en forventningskløft: 

“A failure on the part of auditors or audit policy-makers to recognize the dynamic nature 

of auditing or to respond to legitimate societal pressure will result in frustration of the 

social purpose and the emergence of the kind of ’expectation gap’ and misunderstanding 

to which reference has been made” 34 

 

David Flint kommer blandt andet nærmere ind på forventningskløften i tre af hans teoretiske 

koncepter; væsentlighed, rapportering og standarder for praksis.  

 

Vedrørende væsentlighed påpeger Flint, at det ikke er revisors opgave at garantere at regnskabet 

er fejlfrit, og at revisor har ansvar for at mindske forventningskløften ved at få 

regnskabsbrugerne til at lære og acceptere, at der altid vil være en sandsynlighed for fejl35. 

Væsentlighed er dog en subjektiv størrelse, og vurderingen heraf vil derfor ofte variere mellem 

revisor og regnskabsbrugerne, som tilmed består af forskellige grupper og individer med vidt 

forskellige forventninger. Revisor vil dermed stå overfor et dilemma med at fastsætte et 

                                                 
33  The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 15-17 
34  Citat fra The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 15 
35  The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 135 
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væsentlighedsniveau, der forener, at det ikke er muligt at opdage samtlige fejl, men som 

samtidigt skal leve op til regnskabsbrugernes forventninger. 

Ifølge Flint er der også fare for at der opstår en forventningskløft under selve rapporteringen til 

regnskabsbrugerne36. Her bør tilstræbes, at påtegningen på regnskabet er forståelig for 

regnskabsbrugeren samt præciserer kravene til revisors arbejde og revisors ansvar. Hermed 

undgås, at påtegningen skaber større forventninger hos regnskabsbrugerne til revisors ansvar for 

regnskabet, end hvad der er fastlagt i standarder og lovgivning.  

 

Lignende problemstilling kan opstå, hvis standarderne i praksis ikke forstås af 

regnskabsbrugerne. Standarderne bør således være forståelige, og fremhæve hvad kravene til 

revisors arbejde er37. Hermed vil regnskabsbrugerne have mulighed for at måle og vurdere om 

revisors faktisk udførte arbejde har været i overensstemmelse med de vedtagne standarder, 

hvilket ifølge Flint er med til at mindske forventningskløften.   

 

                                                 
36  The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 120 
37  The Philosophy and principles of auditing, David Flint, side 142-143 
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3. Love og standarder 

I dette kapitel redegøres for de lovregulerende rammer, der anvendes til at belyse afhandlingens 

problemstillinger. I relation til de opstillede underspørgsmål i problemformuleringen omhandler 

kapitlet følgende spørgsmål:  

1.3 Hvilke typer af revisorerklæringer på årsregnskaber findes der, og hvad er 

graden af sikkerhed i de enkelte erklæringer? 

 

Kapitlet indledes med en kortfattet introduktion af de enkelte erklæringer revisor kan afgive på 

årsregnskabet i Danmark samt den overordnede lovgivning, der regulerer revisors erklæringer. 

Herefter beskrives standarderne bag erklæringerne om revision, review, udvidet gennemgang38 

og assistance med regnskabsopstilling. Slutteligt foretages der en kort, opsummerende analyse af 

de væsentligste ligheder og forskelle mellem de enkelte erklæringer. 

 

3.1. Revisorloven 

Revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber er reguleret af Lov om godkendte 

revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven), jf. Revisorloven § 1, stk. 2.  

Det følger af lovens § 16, stk. 1, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved udførelse af 

opgaver, hvor der afgives en erklæring med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til 

hvervgivers eget brug, og at revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god 

revisorskik. Dette indebærer ligeledes, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, 

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

 

Begrebet ”god revisorskik” lader sig ikke fastlægge præcist, men vil være afhængigt af den til 

enhver tid rådende opfattelse, således at kravet til revisors adfærd må tilpasses ændringer i 

samfundsforholdene. Der er således tale om en retlig standard, der udfyldes og ændres løbende i 

takt med den udvikling, der sker i samfundet og indenfor hvervet selv. 39  

Generelt betyder kravet om god revisorskik, at arbejdet skal udføres som en bonus pater revisor 

ville udføre det tilsvarende arbejde, hverken mere eller mindre.  

 

                                                 
38  FSR’s udkast til en ny erklæringsstandard med sikkerhed. 
39  Revisorkommissionen, Betænk 1478 Revisorlovgivning - I internationalt perspektiv, del 3, afsnit 4. 
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Revisorlovens bestemmelser om afgivelse af revisionspåtegninger er uddybet i 

Erklæringsbekendtgørelsen og Erklæringsvejledning af 24. marts 2009, der stiller krav til 

erklæringernes indhold og endvidere angiver de situationer, hvor revisor skal tage forbehold eller 

give supplerende oplysninger. 

 

Endelig er revisorlovens bestemmelser om uafhængighed uddybet i 

Uafhængighedsbekendtgørelsen. Den overordnede regel er, at revisor ikke må afgive erklæringer 

med sikkerhed, når der foreligger trusler, der kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos en 

velinformeret tredjemand, jf. Revisorlovens § 24.  

 

Det synes åbenlyst, at der er en nær tilknytning mellem Revisorlovens bestemmelser om god 

revisorskik og uafhængighed, og Flints koncepter som omtalt i kapitel 2. 

 

3.2. Revisors erklæring 

Revisors erklæringsopgaver med sikkerhed er defineret i ”Begrebsramme for erklæringsopgaver 

med sikkerhed (Begrebsrammen)”, udarbejdet af FSR. Begrebsrammen beskriver elementerne i 

og målet med en erklæringsopgave med sikkerhed, og identificerer de opgaver, der er omfattet af 

revisionsstandarder gældende for erklæringsopgaver med sikkerhed40. 

 

En ”Erklæringsopgave med sikkerhed” er 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. 

 

I begrebsrammen arbejder man med to grader af sikkerhed. Der anvendes dels begrebet ”høj grad 

af sikkerhed” og begrebet ”begrænset sikkerhed”.  

 

Ved en opgave med høj grad af sikkerhed reducerer revisor opgaverisikoen til et efter opgavens 

omstændigheder acceptabelt lavt niveau for at opnå høj grad af sikkerhed som grundlag for en 

positivt udtrykt konklusion41. Det fremgår ikke af hverken lovgivning eller standarder præcist 

                                                 
40  Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed, afsnit 1 (Revisorhåndbogen 2010 – Revision). 
41  Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed, afsnit 48 (Revisorhåndbogen 2010 – Revision). 
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hvad et ”acceptabelt lavt niveau” er, men det er almindeligt anerkendt, at en 

revisionsrisiko/opgaverisiko på 5 % (og dermed en grad af sikkerhed på 95 %) er passende.42 

 

”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. Kombinationen af art, den tidsmæssige placering og 

omfanget af bevisindsamling er således 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.43” 

 

Definitionen af begrænset grad af sikkerhed er således endnu mere uklar, end det er tilfældet for 

definitionen af høj grad af sikkerhed. 

 

Det er dog ikke alle opgaver, der udføres af revisor, der er erklæringsopgaver med sikkerhed. 

Andre opgaver som ikke opfylder definitionen på ”Erklæringsopgaver med sikkerhed” 

inkluderer bl.a. opgaver omfattet af revisionsstandarder for beslægtede opgaver, såsom opstilling 

af finansielle oplysninger eller andre oplysninger. Disse typer af opgaver er ikke omfattet af 

begrebsrammen44.  

 

3.2.1. Revisionsstandarder  

De danske revisionsstandarder udsendes af revisionsteknisk udvalg i FSR og følger med enkelte 

tilpasninger de internationale revisionsstandarder udarbejdet af IAASB. Disse standarder 

behandler også de forskellige former for erklæringer. I oversigten herunder fremgår de 

revisionsstandarder, der konkret regulerer de erklæringer, vi behandler i nærværende 

afhandling45. Herunder fremgår også RS XXXX om udvidet gennemgang, der er FSR’s udkast til 

en erklæringsstandard, der giver mindre grad af sikkerhed end revision, men højere grad af 

sikkerhed end review. Denne standard vil blive nærmere behandlet i nærværende kapitel samt i 

kapitel 4. 

                                                 
42  Christensen, Mogens m.fl., Revision – koncept og teori, s. 283. 
43  Begrebsramme for erklæringer, afsnit 48 (Revisorhåndbogen 2010 – Revision). 
44  Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed, afsnit 12 (Revisorhåndbogen 2010 – Revision). 
45  Figuren er tilpasset, således at den primært omhandler de erklæringstyper vi behandler i nærværende afhandling. 
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Figur 3.1: Oversigt over revisionsstandarder 
Kilde:  Egen tilvirkning, med baggrund i Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed, bilag 2 
 

Revisionsstandarderne er bindende for medlemmerne af FSR, og anvendelsen heraf er udtryk for 

god revisorskik, som godkendte revisorer efter Revisorloven skal overholde, medmindre 

lovgivningen i særlige tilfælde siger andet. 

 

3.2.2. Revision 

3.2.2.1. Formål og regulering 

Ved en revision af årsregnskabet er det revisors overordnede mål, gennem sine 

arbejdshandlinger, at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation, og derved sætte ham i stand til at udtrykke en konklusion 

om, hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme46. På baggrund heraf forsyner revisor endvidere regnskabet 

med en erklæring og kommunikerer resultatet af revisionen.   

 

Det følger af RS 200, afsnit 17, at revisor skal opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 

at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau og dermed gøre det muligt at drage 

rimelige konklusioner, som revisionskonklusionen kan baseres på. 

 
                                                 
46  RS 200, afsnit 11. 
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Videre fremgår det af RS 200, afsnit 21, at revisor, for at nå de overordnede mål skal anvende de 

mål, der er fastsat i de relevante RS’er (RS 100-720) ved planlægning og udførelse af revision af 

årsregnskabet, under hensyntagen til den indbyrdes sammenhæng i RS’erne. 

 

3.2.2.2. Revisionsprocessen 

Revisionsstandarderne 315, 330 og 500 udgør tilsammen de centrale standarder i 

revisionsprocessen. RS 315 omfatter identifikation og vurdering af risici for væsentlig 

fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, RS 330 omfatter 

revisors reaktion på vurderede risici, og RS 500 omfatter revisors handlinger for at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne udtrykke en konklusion på regnskabet. 

 

Standarderne47 fastslår, at forståelsen af virksomheden, og dokumentationen heraf, er med til at 

give revisionsbevis. Som følge heraf kræver standarderne, at de revisionshandlinger, der benyttes 

til opnåelse af denne forståelse, skal være ”robuste”, og at indhentede informationer skal 

verificeres. 

Efter revisionens afslutning foretager revisor en samlet vurdering af de fundne fejl med 

henblik på at konkludere, om der er væsentlige fejl i regnskabet. Endvidere foretages der en 

afsluttende regnskabsgennemgang. 

 

3.2.2.3. Planlægning 

RS 315 stiller krav om, at revisor skal opnå et bredt og dybt kendskab til virksomheden, dens 

branche og til virksomhedens interne kontroller. Den opnåede forståelse skal danne grundlag for 

en effektiv tilrettelæggelse og udførelse af revisionen ved at identificere risici for væsentlige fejl 

i årsregnskabet. 

 

Revisors handlinger til opnåelse af en forståelse af virksomheden og dens branche vil naturligvis 

afhænge af virksomhedens størrelse og kompleksitet, men det fastslås i RS 315, afsnit 11-12, at 

revisor, uanset hvilken virksomhed det drejer sig om, skal opnå en forståelse af følgende fem 

områder: 

1. Virksomhedens branche, lovgivning og andre relevante eksterne forhold 

2. Virksomhedens art og den anvendte regnskabspraksis 

                                                 
47  Bl.a. RS 500, afsnit A10-A11, hvori der endvidere er henvisninger til RS 315 og 330.  
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3. Virksomhedens mål, strategier og relaterede forretningsrisici 

4. Virksomhedens systemer til måling og kontrol af virksomhedens finansielle resultater 

5. Virksomhedens interne kontrolsystem 

 

Forståelsen af de interne forhold opnås primært ved interview med ledelsen og eventuelle 

medarbejdere, samt ved indhentelse af skriftligt materiale fra virksomheden.48  

 

Også forståelsen for virksomhedens interne kontrolsystem opnås ved bl.a. interview med 

ledelsen. Det er således vigtigt, at revisor opnår en god forståelse for og indsigt i ledelsens 

integritet, med henblik på at kunne vurdere reliabiliteten i ledelsens udtalelser omkring bl.a. de 

interne forhold og det interne kontrolsystem. 

 

Der er for alle nævnte områder tale om, at revisors forståelse skal være detaljeret og forståelsen 

skal være dokumenteret.  

 
For så vidt angår virksomhedens interne kontrolsystem skal revisors kendskab være detaljeret og 

der skal altid, uanset virksomhedens størrelse og kompleksitet og uanset om der foreligger 

beskrivelser heraf i virksomheden, opnås en forståelse af følgende fem områder: 

1. Kontrolmiljøet49 

2. Virksomhedens risikovurderingsproces 

3. Informationssystemet, herunder forretningsprocesser der er relevante for 

regnskabsaflæggelsen 

4. Kontrolaktiviteter der er relevante for regnskabsaflæggelsen 

5. Virksomhedens overvågning af kontroller 

 

Kendskabet til virksomhedens interne kontrolsystem kan ikke opnås udelukkende gennem 

forespørgsler. Forespørgslerne skal ifølge standarden altid suppleres med inspektion af relevant 

dokumentationsmateriale, observation af kontrollernes udførelse og ved at følge et begrænset 

antal transaktioner gennem informationssystemet. 

                                                 
48  Eksempelvis strategier, organisationsdiagram, forretningsgange m.v. 
49  Jf. RS 315, bilag 1, afsnit 2, omfattende elementerne; Kommunikation og håndhævelse af integritet og 
 etiske værdier; forpligtelse til kompetence; deltagelse af den øverste ledelse; den daglige ledelses 
 holdninger og ledelsesstil; organisationsstruktur; tildeling af beføjelser og ansvar; personalepolitik og 
 praksis. 
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Formålet med at opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser samt de interne 

kontroller er, at skabe en referenceramme, inden for hvilken revisor planlægger revisionen og 

udøver sin faglige vurdering gennem hele revisionsprocessen50 og derved skabe et grundlag for 

at udforme og implementere reaktioner på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation i 

regnskabet51. Revisor skal som et led i risikovurderingen fastlægge, om nogle af de 

identificerede risici efter revisors bedømmelse er betydelige risici52.  

 

I forbindelse med revisionsplanlægningen vurderer revisor størrelsen af fejlinformationer, der vil 

blive betragtet som væsentlige. En sådan vurdering danner grundlag for at kunne fastlægge arten, 

den tidsmæssige placering og omfanget af risikovurderingshandlinger, identificere og vurdere 

risiciene for væsentlig fejlinformation, og fastlægge yderligere revisionshandlinger53.  

 

3.2.2.4. Arbejdshandlinger (revisionshandlinger) 

Revisors mål med revisionen er, at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende de 

vurderede risici for væsentlig fejlinformation ved at udforme og gennemføre passende reaktioner 

(revisionshandlinger) på disse risici54. Disse revisionshandlinger er specifikke handlinger, der 

udføres af revisor for at indsamle revisionsbevis, der undersøger hvorvidt specifikke 

indregninger er retvisende.  

 

De forskellige revisionshandlinger, og styrke af bevis de kan tilføre revisionen, er gennemgået i 

tabellen på efterfølgende side. 

                                                 
50  RS 315, afsnit A1. 
51  RS 315, afsnit 3. 
52  RS 315, afsnit 27. 
53  RS 320, afsnit 6. 
54  RS 330, afsnit 3. 
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Revisionshandlinger til opnåelse af revisionsbevis, samt styrken heraf 

Styrke Revisionshandling Forklaring 

Høj Undersøgelse af materielle 
aktiver 

Fysisk undersøgelse af aktivet, hvilket kan give pålideligt 
revisionsbevis for tilstedeværelsen, men ikke nødvendigvis 
om virksomhedens rettigheder og forpligtelser eller 
værdiansættelsen af aktivet. 

Høj Efterregning Kontrol af dokumenters eller registreringers matematiske 
nøjagtighed. 

Høj Genudførelse Revisors uafhængige udførelse af procedurer eller 
kontroller, som oprindeligt er blevet udført som en del af 
virksomhedens interne kontrol. 

Moderat til 
høj 

Undersøgelse af 
registreringer eller 
dokumenter 

Giver revisionsbevis med forskellig grad af pålidelighed 
afhængig af arten, kilden og, i tilfælde af interne 
registreringer og dokumenter, effektiviteten af kontrollerne 
over deres udarbejdelse 

Moderat til 
høj 

Bekræftelse En specifik form for forespørgsel, hvorved der indhentes 
udtalelser om information eller om et eksisterende forhold 
direkte fra tredjepart. 
Styrken af revisionsbeviset afhænger af tredjemand, 
herunder dennes pålidelighed og kompetencer. 

Moderat Analytiske handlinger Vurdering af finansiel information ved undersøgelse af 
mulige sammenhænge mellem både finansielle og ikke-
finansielle data. 

Lav Observation Overværelse af, at en proces eller en procedure bliver 
udført af andre, hvilket giver revisionsbevis for udførelsen 
af en proces eller en procedure, men er begrænset til det 
tidspunkt, hvor observationen finder sted, og udførelsen af 
processen eller proceduren kan være påvirket af, at 
handlingen bliver observeret. 

Lav Forespørgsel Opsøgning af både finansiel og ikke-finansiel information 
hos vidende personer i hele virksomheden eller uden for 
virksomheden. Kan ikke stå alene, hvorfor revisor udfører 
andre revisionshandlinger komplementært til brugen af 
forespørgsler for at opnå et tilstrækkeligt og egnet 
revisionsbevis. 

Figur 3.2: Rangorden af pålideligheden af revisionsbevis opnået ved de forskellige revisionshandlinger. 
Kilde:  Tilretning på baggrund af Messier m.fl., Auditing & Assurance Services, side 146  
 

Revisor baserer i vidt omfang sine revisionshandlinger på forskellige former for indhentet 

information. Når denne information er udarbejdet af virksomheden selv, fastslår standarderne, at 

revisor skal indhente revisionsbevis, der dokumenterer nøjagtigheden og fuldstændigheden af 

informationen.  

 

3.2.2.4.1. Reaktion på vurderede risici  

Når revisors vurdering af risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau indeholder 

en forventning om kontrollernes funktionalitet, skal revisor udføre test af kontroller for at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at kontrollerne har fungeret effektivt i den periode, der 
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revideres. Denne tilgang til revisionen kaldes en systembaseret angrebsvinkel, da revisionen i al 

væsentlighed baseres på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. 

 

Den væsentligste del af revisionsbeviset indhentes i disse tilfælde fra test af kontroller og kun i 

begrænset omfang fra substanshandlinger. Substansrevisionen vil hovedsageligt blive baseret på 

analytiske handlinger og i mindre grad på detailtest. Det er dog en forudsætning at selskabets 

interne kontroller i regnskabsåret har været udført på et betrykkende niveau. 

 

Revisor kan ikke udelukkende anvende test af kontroller som revisionsbevis for væsentlige 

transaktionstyper, balanceposter og oplysninger, men skal i disse tilfælde tillige supplere 

revisionen med substansanalytiske handlinger eller detailtest. En årsag hertil er, at ledende 

medarbejdere i teori og praksis kan tilsidesætte mange interne kontroller. Generelt vil en 

kombination af flere revisionshandlinger give revisor et mere effektivt revisionsbevis, hvorfor 

revisor bør tage dette i betragtning ved fastlæggelsen af hans omfang af arbejdshandlinger. 

 

I de tilfælde, hvor det ikke vil være effektivt at basere revisionen på interne kontroller, eller hvor 

der ikke eksisterer interne kontroller i virksomheden, vil revisionen blive baseret på 

substansanalytiske handlinger og detailtest. Denne tilgang kaldes en substansbaseret 

angrebsvinkel. Såfremt revisor fastslår, at der er væsentlige risici for fejlinformation på 

revisionsmålet, så er det dog et krav, at revisor anvender detailtest ved den substansbaserede 

angrebsvinkel.  

 

3.2.2.5. Bevis og dokumentation 

Revisionsbeviset er de data, revisor bruger for at nå frem til konklusionen i påtegningen. 

 

RS 500 omhandler revisionsbeviset, og opstiller ”begrebsrammen” for revisors forståelse af 

revisionsbeviset og dets brug i relation til at underbygge revisors stillingtagen til det reviderede. 

Denne standard skal ses i sammenhæng med og forlængelse af processerne i RS 315 og RS 330, 

ifølge hvilke revisor planlægger og udfører sit arbejde med det mål at opnå tilstrækkeligt og 

egnet bevis for, at erklæringsemnet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 
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Tilstrækkeligheden (mængden) og egnetheden (kvalitet) af revisionsbevis er indbyrdes 

afhængigt. Således vil mængden af det nødvendige revisionsbevis være påvirket af revisors 

vurdering af risikoen for fejlinformation samt af kvaliteten af det opnåede revisionsbevis, idet 

det forudsættes at høj risiko vil skabe behov for større mængde revisionsbevis, og at høj kvalitet 

vil reducere den nødvendige mængde af revisionsbevis. Dog skal det nævnes, at opnåelse af 

yderligere revisionsbevis ikke nødvendigvis vil kompensere for en evt. dårlig kvalitet55. 

 

For at kunne afgive påtegning på årsregnskabet, samler revisor revisionsbevis ved at foretage 

revisionshandlinger for at teste ledelsens stillingtagen. Beviset indsamlet ved 

revisionshandlingerne bruges til at tage stilling til årsregnskabets retvisende billede56, og til at 

beslutte hvilken påtegning, der skal afgives. 

 

Nedenstående figur illustrerer forbindelsen mellem årsregnskabet, ledelsens stillingtagen til 

delkomponenter i årsregnskabet, revisionshandlinger og revisionspåtegningen. Årsregnskabet 

afspejler ledelsens stillingtagen til de forskellige delkomponenter i årsregnskabet. Revisor 

udfører revisionshandlinger for at samle revisionsbevis, der kan vurdere, om ledelsens 

stillingtagen er retvisende. 

Figur 3.3: Forbindelsen mellem årsrapport, ledelsens stillingtagen, revisionshandlinger og revisionspåtegningen 
Kilde:  Tilretning baseret på figur i Messier m.fl., Auditing & Assurance Services, side 132 

                                                 
55  RS 500, afsnit A4. 
56  Det følger af RS 500, afsnit A6, at vurderingen af, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet 
 revisionsbevis til at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau, er overladt til revisors 
 faglige vurdering. 

Årsregnskabet

Revisionsrapporten 
(påtegning)

Revisionsbevis, der 
kan undersøge om 

ledelsens stillingtagen 
er retvisende

Revisionshandlinger

Ledelsens stillingtagen 
til delkomponenterne i 

årsrapporten
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Revisionsbevis er i sin art akkumulerende og indsamles primært ved udførelse af 

revisionshandlinger i løbet af revisionen57. Revisionsbevis omfatter såvel information, der 

understøtter og bekræfter ledelsens udsagn, som information, der modsiger udsagnene. Også 

manglen på information58 kan benyttes som revisionsbevis.   

 

Revisors arbejde med at udforme revisionskonklusionen består langt hen af vejen af at indsamle 

og vurdere revisionsbevis59. Foruden forespørgsler kan de revisionshandlinger der anvendes til 

indsamling af revisionsbevis, omfatte inspektion, observation, bekræftelse, efterregning, 

genudførelse og analytiske handlinger, jf. endvidere figur 3.2, og disse revisionshandlinger 

anvendes ofte i kombination, ikke mindst sammen med forespørgsler. ”Således kan forespørgsel 

sagtens tilvejebringe vigtigt revisionsbevis og endog frembringe bevis for en fejlinformation. 

Men forespørgsel alene giver normalt ikke tilstrækkeligt revisionsbevis for, at der ikke er 

væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau.” 60. Med andre ord kan der ikke opnås høj 

grad af sikkerhed ved udelukkende at foretage forespørgsler.  

 

3.2.2.6. Rapportering, herunder erklæring på årsrapporten 

Arbejdspapirerne er revisors primære bevis for det udførte arbejde, og grundlaget for afgivelse af 

erklæring og udarbejdelse af revisionsprotokollen. Arbejdspapirerne kan således ses som et 

referat af den foretagne revision, og danner sammen med det indsamlede revisionsbevis basis for 

revisors beslutning om, hvilken påtegning der skal afgives på årsrapporten. 

 

Det fremgår af RS 700, afsnit 10, at revisor skal udforme en positivt udtrykt konklusion om, 

hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Videre fremgår det, at for at udforme den 

konklusion skal revisor konkludere, om der er opnået høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 

som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om den skyldes besvigelser eller fejl.  

 

Af RS 700, afsnit 16 fremgår, at revisor skal udtrykke en konklusion uden modifikationer, når 

revisor konkluderer, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 

med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Er påtegningen således uden forbehold, 
                                                 
57  RS 500, afsnit A1. 
58  Eksempelvis den daglige ledelses afvisning af, at afgive en ønsket udtalelse. 
59  RS 500, afsnit A2. 
60  Citat RS 500, afsnit A2 
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skal revisor, jf. Erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, tydeligt og fremhævet angive, at 

revisionen ikke har givet anledning til forbehold. 

 

Hvis revisor derimod, på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet som 

helhed indeholder væsentlig fejlinformation, eller ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation, skal revisor modificere konklusionen i revisors erklæring i overensstemmelse 

med RS 705.61 Der kan i den forbindelse blive tale om tre forskellige modifikationer; en 

konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion og en manglende konklusion.62 

 

Foruden forbehold har revisor mulighed for at give supplerende oplysninger om forhold i 

regnskabet og om andre forhold som revisor påpeger uden at tage forbehold. Herunder forhold 

hvor ledelsen kan ifalde ansvar, og som revisor vurderer, er af en sådan vigtighed, at det kan 

have en afgørende betydning for regnskabslæsers forståelse af årsregnskabet hhv. revisionen.  

 

Foruden at afgive påtegning på årsrapporten skal revisor føre en revisionsprotokol, hvori 

redegøres for arten og omfanget af de udførte arbejdshandlinger, samt konklusionen herpå, 

herunder oplysninger om følgende: 

” 1) Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl 

eller mangler vedrørende virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne 

kontrol, 

 2) forhold, som normalt må forventes at have betydning for modtagerens eller 

hvervgiverens stillingtagen til årsregnskabet m.v., 

 3) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og 

 4) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet 

om.”63 

 

  

                                                 
61  RS 700, afsnit 17. 
62  RS 705, afsnit 1. 
63  Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, § 20, stk. 1-3. 
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3.2.2.7. Særligt for SMV 

Små og mellemstore virksomheder er oftest kendetegnet ved; 

1. sammenfald mellem ejerskab og ledelse,  

2. få eller ingen interne kontroller,  

3. et forholdsvist simpelt bogholderi64, 

4. relativt få ansatte65. 

 

Til trods for disse karakteristika skal en revision af et regnskab for en mindre virksomhed stadig 

overholde alle revisionsstandarderne, og revisionen skal ligeledes planlægges og udføres således, 

at en bonus pater revisor kan forstå arten, den tidsmæssige placering og omfanget af 

revisionshandlingerne, samt resultatet af den udførte revision, og det opnåede revisionsbevis. 

 

Ifølge RS 315, afsnit 18 skal revisor opnå en forståelse af informationssystemet og de tilknyttede 

forretningsprocesser, der er relevante for regnskabsaflæggelsen. For SMV’er gælder dog ofte, at 

informationssystemer og tilhørende forretningsprocesser typisk er mindre sofistikerede end i 

store virksomheder; om end deres rolle er lige så vigtig.  

 

Der kan dog argumenteres for, at SMV’er med aktiv ledelsesinvolvering måske ikke har behov 

for nær så omfattende beskrivelser af regnskabsprocedurer m.v., hvorfor opnåelse af en 

forståelse af virksomhedens systemer og processer kan være lettere ved revisionen af mindre 

virksomheder, og i højere grad kan baseres på forespørgsler end på gennemgang af 

dokumentation. Men dermed ikke sagt, at behovet for at opnå en forståelse af virksomhedens 

informationssystem er mindre vigtig ved revision af små og mellemstore virksomheder. 

 

Det følger af RS 315, afsnit A132, at revisionsdokumentation ved revision af virksomheder med 

ukomplicerede regnskabsprocesser kan være meget enkel i sin form og relativt kortfattet. Det 

anføres videre, at det ikke er nødvendigt for revisor at dokumentere forståelsen af virksomheden 

i sin helhed samt tilknyttede forhold. Dette er dog ikke ensbetydende med, at revisor kan undlade 

at dokumentere forståelsen af virksomheden. Det skal således stadig dokumenteres, at der er 

taget stilling til de relevante afsnit i vejledningen. Standarden foreskriver i den forbindelse, at 

                                                 
64  RS 200, afsnit A64. 
65  RS 265, afsnit A4. 
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hovedvægten af dokumentation skal omfatte de elementer, som revisor baserede vurderingen af 

risici for væsentlig fejlinformation på. 

 

Det er en udbredt holdning i revisorstanden, at der ikke kan foretages ”rigtig” revision af de små 

og mellemstore virksomheder, henset til at der er ingen eller kun meget begrænsede interne 

kontroller i disse virksomheder. Det fremgår således af RS 315 afsnit 20, at revisor skal opnå en 

forståelse af de kontrolaktiviteter, der er relevante for revisionen, og som efter revisors vurdering 

er nødvendige at forstå for at kunne vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation på 

revisionsmålsniveau og udforme yderligere revisionshandlinger som reaktion på de vurderede 

risici. Principperne, der ligger til grund for kontrolaktiviteter i mindre virksomheder, er 

sandsynligvis de samme som i en større virksomhed, men graden af formalisering, hvormed de 

udføres, kan være anderledes66.  Derudover kan det ved mindre virksomheder konstateres, at 

visse typer af kontrolaktiviteter ikke er relevante som følge af kontroller, der udføres af den 

daglige ledelse. De kontrolaktiviteter, som er relevante for revisionen af en mindre virksomhed, 

vil således ofte relatere sig til de vigtigste transaktionskæder som for eksempel omsætning, 

varekøb og medarbejderomkostninger. 

 

Revisor skal endvidere, ifølge RS 315, afsnit 22, opnå forståelse af de hovedtyper af aktiviteter, 

som virksomheden anvender til at overvåge de interne kontroller med i regnskabsaflæggelsen, og 

hvordan virksomheden iværksætter tiltag til udbedring af mangler i dens kontroller. I mindre 

virksomheder vil den daglige ledelses overvågning og kontrol ofte ske på baggrund af dennes 

tætte involvering i driften67.  

 

Der stilles i RS 315, afsnit 14 krav om, at revisor skal opnå en forståelse af kontrolmiljøet. For 

mindre virksomheder vil kontrolmiljøet dog typisk være væsentligt forskelligt fra kontrolmiljøet 

i større virksomheder68. Da virksomhedens bogholderi, som nævnt tidligere, oftest vil være 

ukompliceret, og der endvidere vil være relativt få ansatte i virksomheden, vil der være yderst 

begrænsede muligheder for at etablere funktionsadskillelse, og dermed noget nær umuligt at 

etablere et egentligt kontrolmiljø. 

                                                 
66  RS 315, afsnit A93-A94. 
67  RS 315, afsnit A100. 
68  RS 315, afsnit A76. 
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I en lille ejerledet virksomhed kan ejeren imidlertid være i stand til at udøve et mere effektivt 

opsyn end i en større virksomhed. Dette opsyn kan kompensere for de generelt mere begrænsede 

muligheder for funktionsadskillelse69. På den anden side har ejerlederen større mulighed for at 

tilsidesætte kontroller, fordi systemet af intern kontrol er mindre struktureret. Dette skal revisor 

tage højde for ved identifikationen af risici for væsentlig fejlinformation som følge af 

besvigelser. Som følge af ovennævnte beskrivelse af manglende funktionsadskillelse og 

kontrolmiljø, vil revision af SMV’er derfor ofte i meget stort omfang – eller udelukkende - bestå 

af substansrevision. 

 

Det kan tolkes af RS 330, afsnit 6-8 og tilhørende afsnit A20-A24, at såfremt revisor vurderer, at 

de interne kontroller ikke er til stede eller ikke fungerer, vil revisor under visse omstændigheder 

alligevel godt kunne konkludere, at regnskabssystemet som helhed er pålideligt, men at revisor, 

for de revisionsmål hvor revisor ikke opnår overbevisning fra kontroltesten på grund af 

mangelfulde kontroller, i stedet skal udføre substanshandlinger.  

 

Den tidsmæssige placering af revisionshandlingerne ved revision af SMV'er er oftest i nær 

tidsmæssig tilknytning til regnskabsårets afslutning. Dette skyldes primært, at størrelsen på 

virksomheden er medvirkende til, at revisor ikke kan foretage løbende revision og samtidig 

holde sig inden for et rimeligt revisionshonorar. Men også det tidligere omtalte faktum, at der er 

ingen eller kun meget begrænsede interne kontroller i disse virksomheder, gør at en løbende 

revision ikke er mulig. 

 

Revisor inddrages ofte noget mere aktivt i dagligdagen i en mindre virksomhed end tilfældet er i 

større virksomheder, da de mindre virksomheder oftere har behov for regnskabsmæssig og 

skattemæssig assistance fra revisor i løbet af året, grundet manglende kompetencer i 

virksomheden. Revisor har dermed ”fingeren på pulsen” løbende, og kan således indhente nyttig 

information om virksomheden, dens mål og strategier, samt ledelsesstilen, og derved holde 

forståelsen af virksomheden opdateret, hvorved planlægningen af revisionen effektiviseres. 

 

Risikoen ved at revisor bliver så stærkt involveret i de daglige transaktioner, som det nogle gang 

er tilfældet i små og mellemstore virksomheder, er at revisor mister sin objektivitet og 

                                                 
69  RS 315, afsnit A49-A50. 
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(tilsyneladende) uafhængighed. Det er derfor ved revision af mindre virksomheder meget vigtigt, 

at revisor er i stand til at kunne dokumentere, at enhver trussel mod objektivitet og uafhængighed 

er blevet behandlet korrekt og i overensstemmelse med god revisorskik. Det er endvidere vigtigt, 

at revisor får gjort ledelsen af virksomheden opmærksom på, at udarbejdelsen af årsregnskabet er 

ledelsens ansvar. 

 

Det er indiskutabelt, at test af den systembaserede angrebsvinkel er den billigste løsning for 

revidenten. Men henset til de manglende interne kontroller i SMV’er vil det typisk være noget 

nær umuligt at gøre brug af denne metode. Dermed bliver det ofte detailrevision, der bliver gjort 

brug af, og dermed en forholdsmæssigt dyrere løsning. Men dermed ikke nødvendigvis en, i 

vores øjne, mindre korrekt revision. 

   

3.2.3. Review 

3.2.3.1. Formål og regulering  

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

af sine arbejdshandlinger, som ikke giver samme grad af sikkerhed som ved revision (begrænset 

sikkerhed), er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet 

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

regnskabsmæssig begrebsramme70. På baggrund heraf forsyner revisor endvidere regnskabet 

med en erklæring og kommunikerer resultatet af det foretagne review.   

 

Reguleringen for revisors udførelse af et review af regnskaber, herunder årsregnskaber, fremgår 

af RS 2400. Denne standard opstiller rammerne og kravene for hele reviewprocessen gennem 29 

afsnit fordelt på blot 6 sider. Dette er i stærk kontrast til reguleringen for erklæring om revision, 

der består af 37 hele revisionsstandarder.   

 

Revisorloven gælder ligeledes for revisors afgivelse af erklæring om review, idet der er tale om 

en erklæring med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. 

Derudover gælder, at revisor også i dette tilfælde skal udføre opgaverne i overensstemmelse med 

god revisorskik. 

 

                                                 
70  RS 2400, afsnit 3. 
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Også ved erklæring om review opstiller Erklæringsbekendtgørelsen og Erklæringsvejledning af 

24. marts 2009 krav til erklæringens indhold og angiver, som ved revision, de situationer hvor 

revisor skal tage forbehold eller afgive supplerende oplysninger. 

 

3.2.3.2. Planlægning 

RS 2400 nævner blot yderst begrænsede detaljer vedrørende kravene til revisors planlægning af 

et review.   Det fremgår, at revisor skal planlægge arbejdet så opgaven kan udføres mest 

effektivt71.  Ligeledes skal opnås kendskab til virksomheden og herunder foretages overvejelser 

om virksomhedens organisation, regnskabssystemer, særlige driftsforhold og karakteren af 

aktiver, passiver, indtægter og omkostninger samt andre forhold, der er relevante for 

regnskabet72.  

 

RS 2400 nævner ikke eksplicit noget krav om, at der skal opnås kendskab til og foretages test af 

virksomhedens interne kontroller. Det fremgår af standardens afsnit 15, at revisor skal opnå en 

forståelse af forhold, der er relevante for regnskabet. Om dette omhandler forståelse af interne 

kontroller er et tolkningsspørgsmål. Men da standarden ikke stiller krav om test af interne 

kontroller, så må kravet til forståelsen umiddelbart vurderes, at være yderst begrænset.  

 

Selv om selve standarden er yderst begrænset i sin ordlyd omkring planlægningen i forhold til 

revision, synes der i praksis at gælde, at den forståelse som revisor skal opnå, med undtagelse af 

forståelse af virksomhedens interne kontroller, er den samme, som hvis der var tale om revision. 

 

Det fremgår eksplicit af standarden, at revisor skal gøre sig de samme overvejelser omkring 

væsentlighed, som det er tilfældet ved revision73.   

 

Som det også anføres nedenfor, indsamler revisor ved et review primært sit bevis gennem 

forespørgsler og analytiske handlinger. Således vil planlægningen af selve arbejdshandlingerne 

adskille sig væsentligt fra revision. Overvejelserne der ligger bag handlingerne, er dog mere eller 

mindre de samme ved review og revision. 

 

                                                 
71  RS 2400, afsnit 13. 
72  RS 2400, afsnit 14-15 
73  RS 2400, afsnit 19. 
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3.2.3.3. Arbejdshandlinger (reviewhandlinger) 

RS 2400 foreskriver, at et review primært er baseret på forespørgsler og analyser af regnskabets 

poster, med henblik på kunne afgive en erklæring med begrænset grad af sikkerhed. Som det 

fremgår ovenfor af figur 3.2, så er bevisstyrken ved forespørgsler lav, mens bevisstyrken ved 

analytiske handlinger anses for moderat.  

Af RS 2400, afsnit 20 fremgår, hvad review af et regnskab normalt vil omfatte, og der gives 

endvidere eksempler på detaljerede handlinger, som kan udføres ved et review af et regnskab, i 

bilag 2 til RS 2400. Det fremgår afslutningsvis i RS 2400, at bilag 2 ikke er udtømmende, og at 

det endvidere ikke er hensigten, at alle de oplistede handlinger skal anvendes ved alle 

reviewopgaver. Det kan heraf konkluderes, at det er op til revisor at vurdere, hvilke 

reviewhandlinger, der er nødvendige at foretage for at opnå begrænset grad af sikkerhed, ud fra 

en væsentlighedsbetragtning. 

 

I RS 2400, afsnit 22 er anført, at ”Hvis revisor har grund til at mene, at de oplysninger, der 

reviewes, er væsentligt fejlbehæftede, skal revisor udføre sådanne yderligere eller mere 

omfattende handlinger, som er nødvendige for at give begrænset sikkerhed, eller for at få 

bekræftet, at det er nødvendigt at modificere erklæringen.”  

 

Det er meget uklart, hvad der i RS 2400 menes med ”yderligere og mere omfattende 

handlinger”, hvorfor det overlades til revisor selv at tolke, om dette skal være i form af 

yderligere forespørgsler og analytiske handlinger, eller om der er behov for at gøre brug af 

revisionslignende substanshandlinger for at opnå den nødvendige grad af begrænset sikkerhed.  

 

3.2.3.4. Bevis og dokumentation 

Af RS 2400, afsnit 17 fremgår, at ”revisor skal dokumentere forhold, der er vigtige som beviser, 

der underbygger reviewerklæringen, samt underbygger, at reviewet er udført i 

overensstemmelse” med RS 2400. 

 

Som omtalt ovenfor anfører standarden, at et review normalt er baseret på forespørgsler og 

analytiske handlinger, og beviserne omfatter således primært revisors egenproducerede 

arbejdspapirer, i relation til dokumentation for de svar der er indhentet fra ledelse og ledende 

medarbejdere, samt kopier af klientens egne afstemninger af bank og løn m.v. 
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3.2.3.5. Rapportering, herunder erklæring på årsrapporten 

Det følger af RS 2400, afsnit 23, at reviewerklæringen skal indeholde en klart formuleret, 

skriftlig udtalelse, der udtrykker begrænset sikkerhed, og at revisor som basis for erklæringen 

skal gennemgå og vurdere de konklusioner, der er truffet på grundlag af de tilvejebragte beviser. 

 

Såfremt revisors gennemgang af årsrapporten ikke har givet anledning til bemærkninger, der har 

betydning for konklusionen i erklæringen, vil reviewerklæringen fastslå, at revisor ved sit review 

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

giver et retvisende billede” i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige 

begrebsramme. Det bemærkes, at konklusionen er formuleret negativt (ved brug af dobbelt 

negation), i modsætning til den positive formulering i revisionskonklusionen. 

 

I konklusionen har revisor endvidere mulighed for enten at tage forbehold eller erklære at 

regnskabet ikke er retvisende, såfremt forholdet der påvirker det retvisende billede har en så 

væsentlig og gennemgribende regnskabsmæssig effekt, at revisor konkluderer, at et forbehold 

ikke er tilstrækkeligt til at vise, at regnskabet er vildledende eller mangelfuldt. 

 

Endelig har revisor mulighed for at give supplerende oplysninger, som revisor påpeger uden at 

tage forbehold, jf. Erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 6 og § 11.  

Det følger af Erklæringsvejledning af 24. marts 2009, afsnit 6.7, at der alene er krav om at give 

supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet74, men ikke om øvrige forhold, som 

eksempelvis forhold der kan medføre ledelsesansvar. 

Det fremgår således af Erklæringsvejledning af 24. marts 2009, s. 34: 

”Hvorvidt revisor i øvrigt kan give oplysninger om øvrige forhold, f.eks. forhold der 

medfører ledelsesansvar, må bero på en konkret vurdering, hvor det skal vurderes, om 

revisorlovens regler om tavshedspligt overholdes ved afgivelse af sådanne oplysninger.” 

 

Der udarbejdes ikke protokol ved et review. 

 

                                                 
74  Eksempelvis, som beskrevet i Erklæringsvejledning af 24. marts 2009, afsnit 5.6.1 (Revisorhåndbogen 
 2010 – Revision), et regnskab, der er aflagt under forudsætning om fortsat drift, men hvor  regnskabsmæssige 
usikkerheder er så væsentlige, at det kan skabe tvivl om virksomhedens  muligheder for at fortsætte driften. 
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3.2.4. Udvidet gennemgang 

FSR’s revisionstekniske udvalg udarbejdede i 2009 et udkast til en standard for udvidet 

gennemgang ved navn ”RS XXXX – Udvidet gennemgang af årsregnskaber”. Udkastet til 

standarden blev udarbejdet i forbindelse med fremsættelsen af lovforslag L190 2009-10, der 

omhandlede en yderligere lempelse af revisionspligten for klasse B-virksomheder75.  

I forbindelse med lovforslagets offentliggørelse fremlagde FSR det omtalte udkast til en ny 

dansk erklæringsstandard med begrænset sikkerhed specielt rettet mod mindre virksomheder. 

Erklæringen fik betegnelsen udvidet gennemgang, og skal ses som en mellemting mellem 

revision og gennemgang (review). Erklæringen tager udgangspunkt i den eksisterende standard 

for ”review af regnskaber” (RS 2400), men indeholder i forhold til denne standard en række 

supplerende handlinger, som revisor skal foretage.  

 

Nedenstående afsnit er skrevet med udgangspunkt i det omtalte udkast til standard for udvidet 

gennemgang af årsregnskaber76. 

 

3.2.4.1. Formål og regulering 

Det følger af RS XXXX, afsnit 3, at ”målet med en udvidet gennemgang er at sætte revisor i 

stand til på basis af udførte handlinger i henhold til denne RS, som ikke giver samme grad af 

sikkerhed som ved revision, at konkludere, om årsregnskabet, efter revisors opfattelse i al 

væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.” 

Formålet med det nye produkt er ifølge FSR at give små og mellemstore virksomheder, der 

ifølge Årsregnskabslovens § 135 kan fravælge revision af årsrapporten, mulighed for fortsat at få 

revisors positive erklæring på, at de offentliggør troværdig information i deres årsregnskaber77. 

Herudover er tanken med erklæringen endvidere, at skabe en fornuftig balance mellem et politisk 

løfte om at lette de administrative byrder for virksomhederne, samt hensynet til at bevare en 

fornuftig kontrol, kvalitet og troværdighed i virksomhedernes årsregnskaber. 

 

Idet der ved afgivelse af erklæring om udvidet gennemgang ville være tale om en erklæring med 

sikkerhed, og idet erklæringen er baseret på RS 2400, ville erklæringen som udgangspunkt være 

underlagt samme regulering, som det er tilfældet ved erklæring om review.  

                                                 
75  En nærmere gennemgang af den politiske proces foretages i kapitel 4. 
76  Udkastet til standarden kan findes i sin fulde form i afhandlingens bilag 5. 
77  FSR, En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, s. 3. 
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3.2.4.2. Planlægning 

Som omtalt er FSR’s forslag til en standard for udvidet gennemgang i overvejende grad baseret 

på RS 2400, hvorfor også planlægningsfasen ved udvidet gennemgang er tæt knyttet til den, der 

sker ved et review. Arbejdet skal også her planlægges således, at opgaven kan udføres effektivt, 

lige som der skal opnås forståelse for virksomheden og dens omgivelser. 

Som det var tilfældet ved review, skal revisor også ved udvidet gennemgang forholde sig til 

væsentlighedsniveauet for regnskabet, som hvis der skulle udføres revision af et årsregnskab78. 

 

I modsætning til RS 2400 fremgår det dog eksplicit af RS XXXX, afsnit 9, at en udvidet 

gennemgang ikke inkluderer opnåelse af forståelse af interne kontroller, som det er tilfældet ved 

revision, og at der ikke foretages test af interne kontroller. Videre står der i afsnit 10, at det 

således ikke kan forventes, at revisor som resultat af en udvidet gennemgang af årsregnskabet 

rapporterer om svagheder og mangler i virksomhedens forretningsgange og interne kontroller, 

med mindre revisor under sit arbejde bliver bekendt med forhold herom. 

 

3.2.4.3. Arbejdshandlinger (reviewhandlinger samt supplerende handlinger) 

Ved en udvidet gennemgang af et årsregnskab skal revisor foretage de samme overvejelser og 

handlinger som ved et review79, samt nogle supplerende handlinger, der er med til at forøge 

styrken af revisors konklusion.  

 

Reviewhandlingerne ved udvidet gennemgang omfatter primært forespørgsler og analytiske 

handlinger, samt andre reviewhandlinger80. Det anføres eksplicit i RS XXXX, afsnit 25, at 

reviewhandlingerne sædvanligvis ikke kræver test af regnskabsmateriale, men normalt er 

begrænset til forespørgsler og analytiske handlinger, samt ”andre reviewhandlinger uden 

yderligere underbyggelse af den information, der herved er opnået om betydelige 

regnskabsmæssige forhold i årsregnskabet”. 

 

Som det fremgår af figur 3.2, og som omtalt i afsnit 3.2.3 om review, bliver der ved de gængse 

reviewhandlinger (forespørgsel og analyse) indsamlet et relativt svagt bevis81.  

                                                 
78  RS XXXX, afsnit 22. 
79  FSR, FSR hilser arbejde om ny erklæringsstandard velkommen, Fakta om en udvidet gennemgang 
80  RS XXXX, afsnit 24. 
81  Hhv. svagt og moderat, som det fremgår af figur 3.2. 
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De fem supplerende handlinger, der omtales nedenfor, er ifølge FSR tiltænkt at bibringe revisor 

en højere grad af sikkerhed for erklæringsafgivelsen i forhold til et review. Dette berettiges af, at 

beviset der indsamles pr. definition er akkumulerende, jf. endvidere afsnit 3.2.2.5.  

 

De supplerende handlinger, der udgør den væsentlige forskel mellem et review og en udvidet 

gennemgang, omfatter helt konkret følgende82: 

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

dokumentere virksomhedens ejerskab til årsregnskabets aktiver og oplyse om forpligtelser, 

der bør være medtaget i årsregnskabet. 

2. Indhentelse af oplysninger fra virksomhedens bank og kreditinstitutter, der kan bidrage til 

sikre, at årsregnskabet giver oplysninger om alle relevante gælds- og kautionsforpligtelser 

m.v. 

3. Indhentelse af oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser, der kan bidrage til at 

sikre, at der i årsregnskabet er relevante oplysninger om eventuelle igangværende retssager, 

søgsmål etc. 

4. Indhente dokumentation for, at de til SKAT indberettede AM-bidrag, A-skatter, 

merværdiafgifter m.v. er korrekt indberettet på baggrund af virksomhedens bogføring, 

såfremt det er relevant83. 

5. Gennemlæse en eventuel ledelsesberetning, for at kunne afgive en udtalelse herom. 

 

Om end der kan opnås relativt stærke revisionsbeviser for fuldstændigheden af nogle af 

virksomhedens gældsposter samt for ejerskabet af de af virksomhedens aktiver der er tinglyst 

(adkomst og hæftelser), så bibringer de øvrige nævnte indhentelser af oplysninger fra tredjemand 

vel næppe mere end bevis af moderat styrke. Samlet set vil de fem supplerende handlinger 

således, i mange tilfælde, ikke løfte den samlede bevisstyrke og grad af sikkerhed væsentligt set i 

forhold til ved review. 

 

Såfremt revisor bliver opmærksom på forhold, der indikerer, at det kan være nødvendigt, at 

foretage en væsentlig ændring i årsregnskabet for at dette i al væsentlighed er udarbejdet i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven, skal revisor foretage yderligere forespørgsler eller 

                                                 
82  RS XXXX, afsnit 28. 
83 Det bemærkes, at der ikke foretages yderligere efterprøvelse af bogføringens bonitet. 
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udføre andre handlinger, der er nødvendige for at opnå den nødvendige grad af sikkerhed for 

afgivelse af erklæringen84. 

 

Som det er tilfældet ved review gives der heller ikke her nogen ”opskrift” på yderligere 

forespørgsler eller andre handlinger. Der er dog til RS XXXX udarbejdet to bilag (bilag 2 og 3), 

der beskriver forskellige arbejdshandlinger (reviewhandlinger og analytiske handlinger), som 

kan udføres ved en udvidet gennemgang af et årsregnskab. Bilagene er meget udførlige, men er 

ikke ment som en checkliste til revisor. Det understreges således i bilaget, at de anførte 

arbejdshandlinger udelukkende er ment som inspiration, og at arbejdshandlingerne, der skal 

foretages ved en udvidet gennemgang, fastlægges af revisor ud fra dennes professionelle 

vurdering. Det er således også ved udvidet gennemgang overladt til revisor at vurdere og tolke, 

hvilke handlinger der er nødvendige for at kunne opnå den ønskede/nødvendige grad af 

sikkerhed i henhold til erklæringen. 

 

3.2.4.4. Bevis og dokumentation 

Som ved revision såvel som ved review, skal revisor udarbejde dokumentation, der er 

tilstrækkelig og egnet til at danne grundlag for konklusionen på årsregnskabet, og til at give 

bevis for at revisors arbejde er udarbejdet i overensstemmelse med standardens forskrifter. 

 

Foruden det bevis der indsamles ved reviewhandlingerne og de supplerende handlinger, 

indhenter revisor ligeledes en regnskabserklæring fra ledelsen, der i sin form minder om den 

regnskabserklæring der oftest indhentes i forbindelse med en revision.  

 

3.2.4.5. Rapportering, herunder erklæring på årsrapporten 

Det er tanken, at de supplerende handlinger skal bidrage til at forøge grundlaget for sikkerheden 

i revisors konklusion i forhold til et review, og at dette skal komme til udtryk ved en ”positiv 

erklæring”, hvor revisor giver udtryk for, hvorvidt årsregnskabet efter revisors opfattelse er 

aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, men dog med en mindre sikkerhed end den 

sikkerhed, revisor giver ved en revision udført i overensstemmelse med gældende 

revisionsstandarder. Et forhold, der fremhæves specifikt i erklæringens konklusionsafsnit.  

 

                                                 
84  RS XXXX, afsnit 29 
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Ser man på hvad der står om andre erklæringer med sikkerhed i Erklæringsbekendtgørelsen, kan 

man af § 14, stk. 3 se, at konklusionen i en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed skal 

udtrykke, om erklæringsemnet giver et retvisende billede eller er udarbejdet i overensstemmelse 

med de anvendte kriterier, den er vurderet eller målt efter (positiv konklusion). Revisors 

konklusion ved en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed skal derimod udtrykke, om 

revisor ved det udførte arbejde er blevet opmærksom på forhold, der giver anledning til at 

konkludere, at erklæringsemnet ikke giver et retvisende billede eller ikke er udarbejdet i 

overensstemmelse med de anvendte kriterier, det er vurderet eller målt efter (negativ 

konklusion). Vi mener således, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, om konklusionen ved 

udvidet gennemgang, set i forhold til de udførte arbejdshandlinger, er i overensstemmelse med 

bestemmelserne i Erklæringsbekendtgørelsen, idet der jo ikke er tale om en erklæring med høj 

grad af sikkerhed, men derimod snarere endnu en erklæring med begrænset grad af sikkerhed, 

om end sikkerheden kan være højere end ved et review grundet de fem supplerende handlinger. 

 

Såfremt revisor bliver opmærksom på forhold, som giver anledning til at konkludere, at der skal 

foretages en væsentlig ændring i årsregnskabet, for at dette i al væsentlighed er udarbejdet i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven, skal revisor enten udtrykke en konklusion med 

forbehold eller en afkræftende konklusion. 

 

Derudover skal revisor, som det også var tilfældet ved revision, give supplerende oplysninger om 

forhold i regnskabet såvel som andre forhold, altså også forhold der kan føre til ledelsesansvar, 

såfremt det er afgørende for forståelsen af regnskabet.  Det er vores holdning, at det i den 

forbindelse kan diskuteres, om de fem supplerende handlinger der udføres ved en udvidet 

gennemgang bringer revisor så meget ”længere ind” i virksomhedens regnskab, at det gør det 

muligt for revisor at kunne indsamle den information, der berettiger at der skal afgives 

supplerende oplysninger om forhold, der gør at ledelsen kan ifalde ansvar, når nu dette ikke var 

tilfældet ved et review.  

 

Der skal ikke udarbejdes protokol i forbindelse med udførelsen af udvidet gennemgang. 
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3.2.5. Assistance med regnskabsopstilling 

3.2.5.1. Formål og regulering 

Erklæringer om assistance med regnskabsopstilling betegnes som erklæringer uden sikkerhed 

afgivet over for tredjemand, og er således ikke omfattet af alle bestemmelserne i revisorloven. 

Der stilles eksempelvis ikke krav om revisors uafhængighed, men det skal dog oplyses i 

erklæringen, såfremt revisor ikke er uafhængig.  

 

Der er ligeledes ikke krav om god revisorskik ved erklæringer uden sikkerhed, men der er dog 

krav om, at revisor udviser professionel kompetence og fornøden omhu. 

Formålet med en assistanceopgave er, jf. RS 4410, afsnit 3, at revisor ved anvendelse af 

regnskabsmæssig ekspertise indsamler, klassificerer og summerer regnskabsmæssige 

oplysninger.  

 

3.2.5.2. Planlægning 

Foruden at skulle planlægge arbejdet således, at opgaven kan udføres effektivt85, er der ingen 

formelle krav til revisors planlægning af arbejdet i forbindelse med udførelse af assistance med 

regnskabsopstilling. 

 

3.2.5.3. Arbejdshandlinger 

Handlingerne er ikke udformet med det formål at give revisor mulighed for at udtrykke nogen 

form for sikkerhed om de regnskabsmæssige oplysninger. Således består assistance med 

regnskabsopstilling af, at assistere virksomheden med at indsamle, klassificere og summere 

regnskabsmæssige oplysninger. Revisor skal normalt ikke efterprøve regnskabsposterne m.v., 

men anvender dog alligevel sin faglige ekspertise, og forholder sig kritisk overfor de modtagne 

oplysninger. Dette giver i sig selv regnskabsbrugerne en vis fordel. 

 

Det følger af RS 4410, afsnit 11, at revisor skal opnå en generel viden om virksomheden og dens 

aktiviteter, samt opnå kendskab til den regnskabspraksis, der anvendes i den branche 

virksomheden arbejder i, samt til form og indhold af de regnskabsmæssige oplysninger, der 

passer til situationen. 

 

                                                 
85  RS 4410, afsnit 9 (Revisorhåndbogen 2010 – Revision). 
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Der er altså sædvanligvis ikke krav om, at revisor skal foretage forespørgsler hos ledelsen for at 

vurdere troværdighed og fuldstændighed, foretage vurderinger af de interne kontroller i 

virksomheden eller udføre efterprøvelser af forhold eller forklaringer86. Disse handlinger kan 

dog blive nødvendige for revisor at overveje, såfremt denne bliver klar over at oplysninger fra 

ledelsen er forkerte, ufuldstændige eller på anden måde utilfredsstillende. 

 

3.2.5.4. Bevis og dokumentation 

Det eneste formelle krav til dokumentation der fremgår af RS 4410 er, at revisor skal kunne 

dokumentere forhold der understøtter, at opgaven er blevet udført i overensstemmelse med 

standarden og den aftale, der er indgået med klienten87.  

 

3.2.5.5. Rapportering, herunder erklæring på årsrapporten 

Revisors erklæring er som nævnt uden nogen sikkerhed. Revisor skal trække sig fra opgaven, 

hvis virksomheden ikke vil give uddybende informationer på forespørgsler på enkelte 

regnskabsposter, eller hvis revisor bliver opmærksom på væsentlig fejlinformation, og ikke kan 

blive enig med virksomheden om rettelser til regnskabet. 

 

Der er således ikke en egentlig mulighed for hverken at modificere erklæringen eller at give 

supplerende oplysninger. Revisor skal dog, såfremt det er tilfældet, i sin erklæring angive, om 

der er væsentlige afvigelser fra den anførte regnskabsmæssige begrebsramme, jf. RS 4410, afsnit 

18 h. 

 

  

                                                 
86  RS 4410, afsnit 13 (Revisorhåndbogen 2010 – Revision). 
87  RS 4410, afsnit 10 (Revisorhåndbogen 2010 – Revision). 
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3.3. Opsummering – love og standarder 

Som det fremgår ovenfor, er revisors påtegning/erklæring afgivet med forskellige grader af 

sikkerhed, alt efter hvilken erklæringstype der er tale om. De forskellige grader af sikkerhed er 

forsøgt rangordnet i nedenstående figur. 

 

 

 

Revisionserklæringen er afgivet med den højeste grad af sikkerhed, i omegnen af 95-100 %88, 

mens erklæringen om assistance med regnskabsopstilling er afgivet uden nogen grad af 

sikkerhed. De to øvrige erklæringer, udvidet gennemgang og review, placerer sig et sted imellem 

disse yderpunkter, med review placeret et sted mellem 50 %89 og 80 %90 afhængig af, hvem man 

spørger, samt hvilke reviewhandlinger der er udført for at opnå den ønskede grad af sikkerhed. 

Udvidet gennemgang er tiltænkt en placering et sted imellem review og revision, hvor de fem 

supplerende handlinger er tiltænkt at øge graden af sikkerhed i forhold til den der opnås ved et 

review.  

 

Nedenstående tabel er en oversigt over udvalgte forskelle på arbejdshandlinger og krav til 

rapportering ved de forskellige erklæringstyper, som gennemgået ovenfor. 

                                                 
88  Christensen, Mogens m.fl., Revision – koncept og teori, s. 689 
89  Lunden, Martin og Sørensen, Henrik, Implementering af Revisionsstandarder (RS’ere) i Danmark, 
 Revision og Regnskabsvæsen, nr. 10, 2003, s. 43 
90  Christensen, Mogens m.fl., Revision – koncept og teori, s. 689 
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Figur 3.4: Grader af sikkerhed og sammenhængen til tidsforbrug ved udført arbejde 
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Udvalgte forskelle på arbejdshandlinger og krav til rapportering  
ved forskellige erklæringer på årsrapporter 

 Revision 
Udvidet 

gennemgang 
Review 

Assistance med 
regnskabsopstilling 

Grad af sikkerhed 
i erklæring 

Høj Øget Begrænset Ingen 

Type af 
arbejdshandlinger 

Analyse, 
forespørgsel og 
efterprøvelse 

Analyse, 
forespørgsel og 

supplerende 
handlinger 

Analyse og 
forespørgsel 

Gennemlæsning af 
opstillede 

oplysninger og 
overvejelse om, 

hvorvidt de ser ud 
til at være 

dækkende og uden 
åbenlys væsentlig 

fejlinformation 

Forbehold 

Ved begrænsning i 
omfanget af 

revisors arbejde 
eller ved uenighed 

med ledelsen 

Ved begrænsning i 
omfanget af 

revisors arbejde 
eller ved uenighed 

med ledelsen 

Ved begrænsning i 
omfanget af 

revisors arbejde 
eller ved uenighed 

med ledelsen 

Forbehold ikke 
muligt, revisor 

skal ved uenighed 
trælle sig fra 

opgaven 

Supplerende 
oplysninger 
vedrørende 
forhold i 
regnskabet 

Ja Ja Ja Ikke relevant 

Supplerende 
oplysninger andre 
forhold 

Ja Ja Nej Ikke relevant 

Erklæring til 
general-
forsamling om 
manglende 
overholdelse af 
selskabsretlige 
formalia 

Ja Nej Nej Nej 

Krav om 
revisionsprotokol 

Ja Nej Nej Nej 

Handlepligt ved 
grovere 
økonomisk 
kriminalitet, jf. 
Revisorlovens § 
22.  

Ja Ja Ja Ja 

Figur 3.5: Skematisk oversigt med forskelle på de forskellige erklæringer 
Kilde:  Egen tilvirkning for så vidt angår udvidet gennemgang, mens de øvrige kolonner er udarbejdet på 
 baggrund af Beierholm, Revisors erklæringer, side 9 
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Når revisor skal afgive en erklæring med sikkerhed, består opgaven lidt forenklet af fem faser, 

uanset hvilken erklæring der er tale om. Revisor skal således opnå en forståelse af virksomheden 

og dens omgivelser, foretage en vurdering af risikoen for væsentlige fejlinformationer i 

regnskabet og reagere på de vurderede risici. Dernæst skal der planlægges hvilke handlinger, der 

skal udføres, og hvilken dokumentation der skal indhentes, for at opnå den ønskede sikkerhed for 

erklæringen om årsregnskabet. 

 

De væsentligste forskelle på de tre erklæringer med sikkerhed relaterer sig til arten, den 

tidsmæssige placering og omfanget af arbejdshandlinger, samt mængden af revisionsbevis det er 

nødvendigt at indhente for at opnå den nødvendige grad af sikkerhed. 

 

Ved en revision foretager revisor således kontrol af alle væsentlige regnskabsposter og 

regnskabets fuldstændighed, mens han ved et review som hovedregel alene foretager analyser og 

forespørgsler; arbejdshandlinger, der ved en revision ikke kan stå alene, henset til den relativt 

svage bevisstyrke disse bibringer.  

Ved en udvidet gennemgang foretager revisor, ud over analyser og forespørgsler, også 

supplerende handlinger, hvor udvalgte regnskabsposter undersøges og bekræftes.  

 

3.4. Opsummering - teori 

Som det fremgik at kapitel 2, kan agentteorien udbredes til generelt at forklare behovet for 

uafhængige revisorerklæringer med sikkerhed, og dermed også andre erklæringer end 

udelukkende revision med høj grad af sikkerhed. Ligeledes kan trepartsforholdet udvides og 

modificeres for at tilpasses de forhold der gælder i praksis. Således er påtegningen på 

årsregnskabet ikke alene forbeholdt kapitalejeren og ledelsen, men også andre af virksomhedens 

interessenter, herunder bankerne, kan gøre brug af den. Derved bliver bankerne i praksis nødt til 

at blive inddraget for at forklare behovet for revisors afgivelse af erklæring på årsregnskabet.  

 

Det fremgik af kapitel 2, at revisor, ifølge David Flint, må have kompetencer for at skabe 

autoritet. Kompetence kræver, at revisor har tilstrækkelig viden, uddannelse, færdigheder og 

erfaring. Kravene til at revisor har kompetence er i Danmark reguleret i Revisorlovens § 3, stk. 

1, nr. 4 og 5, samt § 4. Det fremgik ligeledes af kapitel 2, at en vigtig bestanddel i udførelsen af 

en revision er udøvelsen af professionel dømmekraft. For såvel revisors afgivelse af 
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reviewerklæring (efter RS 2400) og FSR’s udkast til erklæring om udvidet gennemgang er der 

kun én revisionsstandard, som revisor skal udføre sit arbejde ud fra. De to standarder er yderst 

sparsommelige i deres instruks, til hvorledes revisor konkret skal indhente tilstrækkeligt bevis 

for at kunne afgive sin erklæring. Standarderne lægger i stedet meget op til, at det er revisors 

professionelle dømmekraft, der er drivkraften bag at indhente tilstrækkeligt bevis m.v. Dette kan 

yderligere være medvirkende til at skabe en forventnings- og forståelseskløft mellem revisors 

arbejde og erklæringer og bankernes forventninger hertil. I afhandlingens empiriske afsnit vil vi 

søge svar på, om bankerne i deres egenskab af regnskabsbruger har tillid til revisors kompetencer 

og dømmekraft.  

 

Flint påpeger ligeledes, at tilstrækkelige beviser er yderst væsentlige for at revisor kan afgive en 

erklæring, som regnskabsbrugere kan have tillid til. Kravene til indsamlingen af beviser, og 

dermed til tilstrækkeligheden af revisionsbevis, er markant større ved revision end ved en 

erklæring om review (RS 2400) eller udvidet gennemgang (RS XXXX), der som tidligere anført, 

som altovervejende hovedregel kun omfatter arbejdshandlinger vedrørende forespørgsel og 

analyser. Da det i de to sidstnævnte erklæringer er op til revisors professionelle dømmekraft at 

vurdere, hvorvidt der er indsamlet tilstrækkeligt bevis, vil der være risiko for at der opstår en 

forventningskløft, da regnskabsbruger forventninger til revisors indsamling af beviser kan være 

højere, end hvad revisionsstandarden foreskriver og berettiger til. 

 

Ifølge Flint er det samfundets forventninger og behov, der styrer udviklingen af nye standarder, 

og at denne udvikling er en kontinuerlig proces som følger af samfundsændringer. De sidste få år 

er der sket markante lempelser af revisionspligten, både nationalt som inden for resten af EU, og 

samtidigt bliver omfanget af revisors arbejde ved revision af SMV’er stadig større og større, hvilket 

øger omkostningerne forbundet hermed. Således kan der samfundsmæssigt være basis for en øget 

interesse og behov for en alternativ erklæring, som eksempelvis udvidet gennemgang. 

 

Som omtalt i kapitel 2, har både regnskabsbrugerne, lovgivere og revisorer et ansvar for, at 

forventningskløfter opstår, og at de alle samtidigt kan medvirke til at reducere kløften. Hvorvidt 

der findes en forventnings- og forståelseskløft mellem revisorer og bankerne 

(erhvervsrådgiverne), vil vi undersøge nærmere i afhandlingens kapitel 5 og 6. 
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4. Den politiske udvikling 

Nærværende kapitel har primært til formål at give læser en dybere forståelse af centrale forhold 

for afhandlingens problemstillinger, som præsenteret i afhandlingens indledning og 

problemformulering (afsnit 1.1 og 1.2), før vi i det efterfølgende kapitel 5 arbejder videre med 

disse problemstillinger, og præsenterer resultaterne af den gennemførte empiriske analyse  

I foregående kapitel blev teorien bag FSR’s udkast til erklæringen om udvidet gennemgangen 

præsenteret. I nærværende problemforstående kapitel har vi bl.a. til hensigt at analysere og skabe 

en forståelse for den igangværende samfundsmæssige og politiske udvikling, såvel nationalt som 

internationalt, der har ført til, at FSR har udarbejdet og forsøgt at indføre erklæringen om udvidet 

gennemgang som et alternativ til lovpligtig revision. Herunder vil vi inddrage udviklingen bag 

og debatten om lempelsen af revisionspligten, der om noget må vurderes, at være en af 

hjørnestenene bag behovet og interessen for alternative erklæringer til revision.  

 

4.1. Lovpligtig revision – påvirkningen fra EU 

Som følge af medlemskabet af EU har dansk lovgivning været underlagt og influeret af 

overordnet lovgivning og mål udstukket fra EU’s side. EU's selskabsdirektiver er således 

indarbejdet i dansk lovgivning, og danner grundlaget for gældende reguleringer indenfor krav til 

revision af selskaber og regnskabsaflæggelse. 

 

EU har tilladt national lempelse af revisionspligt helt tilbage fra og med vedtagelsen af 4. 

selskabsdirektiv i 197891. Hovedreglen i direktivet hjemler revision af alle selskaber. Gennem 

direktivets artikel 11, 12 og 51, stk. 2, gælder dog at aktieselskaber, kommanditaktieselskaber og 

anpartsselskaber, der ikke overskrider fastsatte maksimale kriterier for nettoomsætning, 

balancesum  gennemsnitligt antal ansatte i regnskabsåret, kan fritages for revision. Lempelsen er 

gældende, så længe selskabet ikke overskrider kriterierne på to af hinanden følgende 

regnskabsår.    

 

Det 4. selskabsdirektiv er ændret og præciseret adskillige gange siden den oprindelige vedtagelse 

i 1978. Med undtagelse af løbende forøgelse af de maksimale beløbsgrænser for nettoomsætning 

og balancesum i artikel 11 er selve grundprincippet om lempelse af revisionspligten dog 

                                                 
91  Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 
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forblevet uændret. Beløbsgrænserne i artikel 11 forøges med 20 % hvert femte år. Ved den 

seneste forhøjelse i 2006 blev de maksimale grænser sat som følger92: 

• Nettoomsætning 8.800.000 EUR 

• Balancesum 4.400.000 EUR 

Maksimumgrænsen for gennemsnitligt 50 ansatte i regnskabsåret er forblevet uændret siden 

1978. 

 

Startskuddet for lempelsen af revisionspligten indenfor EU kom for alvor efter EU's topmøde i 

marts 2000 i Lissabon 93. Her satte EU sig som mål i den såkaldte Lissabon-strategi, at EU 

indenfor de kommende ti år skulle blive den mest konkurrencedygtige, dynamiske og 

vidensbaserede økonomi i verden. Et af delområderne til at opfylde denne brede strategi var at 

skabe et gunstigt miljø for etablering og udvikling SMV’er, der blandt andet skulle opnås 

gennem regelforenkling og lettelse af administrative byrder. 

 

4.2. Den første lempelse af revisionspligten i Danmark 

Med udspring i Lissabon-strategiens mål fremlagde den danske VK-regering i maj 2002 deres 

vækststrategi ”Vækst med vilje”94. Strategien sigtede overordnet mod at skabe vækst gennem at 

skabe flere arbejdspladser og højere produktivitet. Et af de fremlagte mål i strategien var, at 

reducere de administrative byrder for erhvervslivet med 25 % inden 2010 for hermed at gøre det 

lettere og mere effektivt at drive virksomhed. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) blev pålagt opgaven, at undersøge og overvåge 

erhvervslivets administrative byrder i relation til de krav, der følger af Årsregnskabsloven for på 

den baggrund at identificere de mest byrdefulde områder i reguleringen og danne inspiration for 

mulige regelforenklinger. Det førte til, at E&S i starten af 2004 udgav den såkaldte AMVAB-

rapport95, som skulle vise sig, at blive startskuddet til en debat om revisionspligt i Danmark. 

Rapporten tog udgangspunkt i den såkaldte AMVAB-målemetode (Aktivitetsbaseret Måling af 

Virksomhedernes Administrative Byrder), hvori interne og eksterne omkostninger forbundet 

med de enkelte informationsforpligtelser og oplysningskrav, som ÅRL pålægger virksomhederne 

                                                 
92  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/46/EF af 14. juni 2006 
93  http://www.eu-oplysningen.dk/leksikon/alle/lissabonstrategi/  
   Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000, Formandskabets Konklusioner (Lissabon strategien) 
94  Økonomi- og Erhvervsministeriet, Vækst med vilje, maj 2002 
95  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, AMVAB- Basismåling på Årsregnskabsloven, januar 2004 
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at levere til offentlige myndigheder, opgøres og måles. Metoden opgør og definerer således 

administrative byrder, som de omkostninger der medgår til at opfylde lovens 

informationsforpligtelser overfor myndighederne. Efter metoden medtages revision og 

regnskabsaflæggelse som byrder, idet kravet herom fremgår af ÅRL som 

informationsforpligtelser. 

 

Metoden tog udelukkende udgangspunkt i omkostningssiden af de af metoden definerede byrder, 

og så ikke på eventuelle afledte samfundsmæssige gevinster, som samfundet måtte have af de 

såkaldte byrder. Et punkt som adskillige brancheorganisationer, herunder FSR og Foreningen af 

Registrerede Revisorer (FRR)96, efterfølgende - og den dag i dag stadig - påpegede som en 

fundamental fejl ved målemetoden.      

Rapporten skønnede, at klasse B-virksomheder (holdingselskaber inkluderet) i 2003 i alt havde 

omkostninger for 2,4 mia. kr. i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab efter ÅRL. Ud af dette 

tal udgjorde omkostninger til selve revisionspåtegningen alene 1,4 mia. kr. 97 Tallet bliver i en 

senere rapport fra 2005 opjusteret til 1,7 mia. kr., som følge af en forøgelse af antal 

virksomheder i regnskabsklasse B98.  

 

Efter regeringens genvalg i 2005 blev regeringsgrundlaget for den kommende regeringsperiode 

fremlagt, hvori der blev åbnet op for en mulig lempelse af revisionspligten for at reducere de 

administrative byrder99. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev sat til at udarbejde en rapport, der 

skulle undersøge mulige konsekvenser af en lempelse af revisionspligten for klasse B-

virksomheder og komme med mulige alternativer til revisionspligten. Analysen skulle danne 

grundlag for, at der politisk kunne tages stilling til afvejningen mellem virksomhedernes 

omkostninger contra samfundsmæssige hensyn100.  

Konklusionen på rapporten mundede ud i, at E&S med udgangspunkt i beregninger ud fra 

AMVAB-metoden ikke fandt grundlag for at fastholde revisionspligten for klasse B-

virksomhederne.  

  

                                                 
96  Foreningen har pr. 1. februar 2011 skiftet navn til Dansk Revisorforening 
97  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, AMVAB- Basismåling på Årsregnskabsloven, januar 2004, side 48 og 53-55 
98  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, marts 2005, side 5 
99  VK Regeringen II, Nye Mål – Regeringsgrundlag, februar 2005, side 14 og 45 
100  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, marts 2005, side 5 
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Rapporten fra E&S dannede grundlag for, at daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt 

Bendtsen (K) i november 2005 fremsatte lovforslag nr. L50 2005/06101. I lovforslagets blev 

foreslået en ændring af ÅRL § 135, således at denne indeholdt en fritagelse for revisionspligten 

for B-virksomheder, der i to på hinanden følgende år ikke overskred følgende størrelseskriterier: 

• Nettoomsætning på 3 mio. kr. 

• Balancesum på 1,5 mio. kr. 

• Gennemsnitligt 12 heltidsansatte i løbet af regnskabsåret 

 

Undtaget fra denne fritagelse var erhvervsdrivende fonde samt holdingselskaber.  De anførte 

grænser i lovforslaget ville fritage 75.000 af landets 130.000 klasse B-virksomheder for 

revisionspligt. 

 

I bemærkningerne til lovforslaget blev det på baggrund af E&S’ AMVAB-undersøgelser anslået, 

at en reduktion af revisionspligten iht. lovforslaget ville reducere de administrative byrder for 

virksomhederne med 674 mio. kr. Tallet var beregnet på baggrund af en vurdering af, at 60 pct. 

af virksomhederne helt eller delvist ville udnytte fritagelsen for revisionspligt. 

 

4.3. Debat om lovforslag L50 2005-06 

Fremsættelsen af lovforslaget skabte diskussion om revisionspligten blandt en række af landets 

erhvervs- og brancheorganisationer. Lovforslaget havde både fortalere og modstandere blandt en 

række af landets største erhvervsorganisationer.  Både Håndværksrådet og Dansk Industri (DI) 

talte for en lempelse af revisionspligten, da de mente, at ikke alle virksomheder havde brug for 

en revisionspåtegning102. Det måtte være op til virksomhederne selv at vurdere, om revision 

skabte en merværdi for dem, og på den baggrund beslutte om årsregnskabet skulle revideres.  

 

Organisationer som HTS103, Dansk Handel & Service og Dansk Byggeri, der alle repræsenterede 

mindre virksomheder, var derimod imod en lempelse af revisionspligten104.  Den primære 

                                                 
101  L 50 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. 
 (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. 
102  Frivillighed vil skabe nye produkter og mere konkurrence, Søren Nicolaisen, Håndværksrådet, INSPI nr. 5 2005 
     Er revision værdiløs for de mindre virksomheder?, Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri, INSPI nr. 5 2005 
103  HTS (Handel, Transport og Servicehvervene) var på daværende tidspunkt Danmarks næststørste   
     Arbejdsgiverforening. Foreningen fusionerede med Dansk Industri i 2008. 
104  Besvarelse af spørgsmål 18 (L 50), Kan findes på Folketingets hjemmeside under Lovforslag 50 2005-06. 
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begrundelse var, at samfundet ville tage skade af mindre troværdige regnskaber og det ville føre 

til flere kontrolomkostninger. Tilmed var et argument, at virksomhederne alligevel ville vælge at 

få foretaget revision efter pres fra interessenter som samhandelspartnere og banker105.   

 

Størst kritik af lovforslaget kom - ikke overraskende - fra FSR og FRR106. Deres kritik gik 

primært på, at revision iht. E&S’ rapporter og erhvervs- og økonomiministerens udtalelser blev 

anset som en administrativ byrde. Herudover kritiserede de endvidere E&S’ anvendelse af 

AMVAB-metoden, der ensidigt alene fokuserede på omkostninger ved revision uden samtidigt at 

inddrage eventuelle samfundsmæssige og virksomhedsmæssige gevinster ved revision. FSR 

kritiserede herudover E&S’ rapporter og de foretagne beregninger for at forudsætte, at det var 

virksomhederne selv, og ikke virksomhedernes interessenter, der alene tog beslutningen om lade 

regnskabet revidere eller ej. FSR frygtede, at en lempelse af revisionspligten blandt andet ville 

føre til øget økonomisk kriminalitet og forringet skattekontrol, såfremt SKAT ikke samtidigt 

tilførtes flere ressourcer. Den lavere troværdig i ikke-reviderede årsregnskaber ville herudover 

give virksomhederne forringede lånevilkår og give dem vanskeligheder i samhandelen med 

kunder og leverandører, hvilket i sidste ende ville spise besparelsen ved revision op.     

 

Finansrådet var lidt overraskende fortalere for en lempelse af revisionspligten, dog alene for de 

allermindste klasse B-virksomheder107. I stedet for at lovgivningen regulerer revisionspligten for 

de mindste virksomheder, burde det i stedet være markedet, herunder de enkelte virksomheders 

interessenter, der regulerer hvilke årsregnskaber, der skal revideres. Det anførtes, at 

pengeinstitutterne i forvejen var vant til ikke-reviderede regnskaber fra selvstændigt 

erhvervsdrivende, og derfor nærede større tillid og kendskab til ikke-reviderede regnskaber end 

andre interessenter. I tilfælde med særlige væsentlige balanceposter som fx varelager og 

igangværende arbejder vurderede Finansrådet, at pengeinstitutterne dog formentligt stadig ville 

kræve revision. 

 

I udvalgsbehandlingen omkring lovforslaget blev Bendt Bendtsen spurgt om, hvorfor 

lovforslaget ikke indeholdte krav om review (RS 2400) for de virksomheder, der blev omfattet af 

                                                 
105 Serviceerhverv forsvarer revisionspligten, Carlos Villaro Lassen og Christian Sestoft, HTS, INSPI nr. 5 2005 
106  Revisionspligt – eller ej – for klasse B-virksomheder, Jørgen Peter Bærentsen, FSR, INSPI nr. 5 2005 
    En dyr besparelse at fjerne revisionen, Ane Arnth Jensen, FRR, INSPI nr. 5 2005 
107  Revisionspligt for mindre virksomheder, Jens Borges, Finansrådet, INSPI nr. 5 2005 
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lempelsen af revisionspligt. Dette var et af de mulige konkrete tiltag, som E&S foreslog i 

rapporten ”Rapport om revisionspligten for B-virksomheder” fra 2005. I høringssvarene 

redegjorde ministeren for en række ulemper forbundet med review108. For det første er review 

primært baseret på forespørgsler og analyser, og mangler konkrete revisionshandlinger. 

Endvidere anså han ikke review for at tilføre skattekontrollen meget mere værdi end et ikke-

revideret årsregnskab. Han påpegede ligeledes, at selvom review er en internationalt anerkendt 

standard, så er kendskabet til review og indholdet i erklæringen yderst begrænset hos 

virksomheder og regnskabsbrugere. Tilmed mente han, at erklæringen i standarden er så 

indviklet, at den blot skaber forvirring hos regnskabsbrugerne. På denne baggrund blev forslaget 

om review hurtigt forkastet. 

 

I stedet blev lovforslaget endeligt vedtaget i marts 2006; gældende med de reguleringer til 

revisionspligten, som fremgik af det oprindelige lovforslag. 

 

4.4. Efterfølgende erfaringer med revisionspligten 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremlagde i december 2009 en foreløbig evaluering af 

erfaringerne med den vedtagne lempelse af revisionspligten i 2006109. I samarbejde med SKAT 

blev foretaget en undersøgelse af hvor mange aktie- og anpartsselskaber, der frivilligt havde 

fravalgt revision. Undersøgelsen var baseret på dataudtræk fra indberettede selvangivelser for 

indkomståret 2007. Ud af godt 75.000 selskaber med mulighed for at fravælge revision, viste 

undersøgelsen, at 17.104 selskaber havde udnyttet muligheden for fravalg, hvilket udgjorde 22,8 

% 110. Af disse havde 5.006 af selskaberne valgt at udarbejde et årsregnskab med en alternativ 

revisorerklæring, dvs. enten review eller assistance med regnskabsopstilling.  

 

Evalueringen foretog ligeledes en analyse af kvaliteten af de indsendte årsregnskaber, ved at 

undersøge hvorvidt årsregnskaberne overholdt reglerne i ÅRL111. Ud fra en stikprøvekontrol 

blandt virksomheder med mulighed for at fravælge revision blev konstateret fejl i 24,4 % af de 

frivilligt reviderede regnskaber. For de virksomheder, der havde fravalgt revision, blev 

                                                 
108  Besvarelse af spørgsmål 30 (L 50), Besvarelse af spørgsmål 31 (L 50) og Besvarelse af spørgsmål 92 (L 50) 
    Kan findes på www.ft.dk under Lovforslag 50 2005-06. 
109  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt, 8. december 2009  
110  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt, 8. december 2009, side 2 
111  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt, 8. december 2009, side 5-7 
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konstateret fejl i 29,9 % af årsregnskaberne, herunder i 28,5 % af årsregnskaberne med erklæring 

om review.  

 

Umiddelbart indikerer ovenstående således ikke en stor difference i fejl mellem reviderede og 

ikke-reviderede årsregnskaber. Ved evalueringens definition af fejl vil vi dog påpege, at man 

skal holde sig for øje, at dette alene vedrører umiddelbare, konstaterbare fejl ved gennemlæsning 

af årsregnskabet, og primært har karakter af manglende opfyldelse af oplysnings- og formkrav. 

De konstaterede fejl vedrørte således blandt andet manglende overholdelse af oplysningskrav i 

anvendt regnskabspraksis, manglende noter og manglende underskrift fra dirigenten. 

Definitionen af fejl siger derimod ikke noget om kvaliteten af selve regnskabstallene, og 

hvorvidt årsregnskabet overordnet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, 

finansielle stilling samt resultatet. På denne baggrund anser vi det for at være problemfyldt, at 

resultaterne af analysen fra politisk side efterfølgende er blevet anvendt ukritisk som et af 

argumenterne for at lempe revisionspligten. 

 

I april 2009 foretog FSR en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, hvori der blev spurgt 

ind til, hvor mange af medlemmernes kunder, der havde opsagt samarbejdet grundet lempelsen 

af revisionspligten112. 46 % af medlemmerne svarede, at de ikke havde mistet nogle kunder som 

følger af lempelsen. Yderligere 39 % af medlemmerne havde oplevet, at mellem 1-5 % af 

kunderne havde opsagt samarbejdet. Blot 2 % af medlemmerne havde oplevet en kundeafgang 

på over 10 % som følger af lempelsen.  

 

E&S har i februar 2011 offentliggjort en opdateret evaluering af lempelsen af revisionspligten 

baseret på dataudtræk fra SKAT for indkomståret 2008. Undersøgelsen viste, at 32,3 % af 

selskaberne med mulighed for fravalg af revision, havde udnyttet denne mulighed (mod 22,8 % i 

2006)113.   

Både E&S’ evaluering og FSR’s medlemsundersøgelse viser, at antallet af virksomheder, der 

frivilligt har fravalgt revision efter lempelsen i 2006, er forholdsvist begrænset. Tallet ligger – 

endnu – på et langt lavere niveau end de forventninger til et fravalg på 60 %, som regeringen 

kom med i forbindelse med fremlæggelsen af lovforslag L50 2005-06. 

 
                                                 
112  FSR’s medlemsundersøgelse: Finanskrisen sætter revisorer på landkortet, FSR, april 2009 

113  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt, 14. februar 2011 
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Et punkt vi bider mærke i, er, at FSR’s medlemmer har oplevet en meget lav kundeafgang i 

forhold til E&S’ undersøgelser, der trods alt påviser, at 32,3 % af selskaberne har fravalgt 

revision i 2008. Dette kan indikere, at det specielt er nystiftede selskaber, der vælger at fravælge 

revision.  

Den senest publicerede evaluering fra E&S er desværre baseret på data fra 2008, og dermed før 

finanskrisen for alvor satte ind. En undersøgelse med nyere data kunne være interessant, for at 

kaste lys over om finanskrisen, og et medfølgende forventeligt forøget pres fra virksomhedernes 

kreditorer, har påvirket antallet af virksomheder, der frivilligt fravælger revision.     

 

Til sammenligning kan det være relevant at se på udviklingen i England, der var det første land i 

EU som lempede revisionspligten114. Erfaringerne fra England har været anvendt som 

referenceramme i E&S’ rapport om revisionspligten for B-virksomheder og i politikernes 

høringssvar i forbindelse med lovforslagene om lempelse af revisionspligten i Danmark. England 

har siden den første lempelse af revisionspligten tilbage i 1994 gradvist foretaget yderligere fire 

lempelser. Grænserne er i dag lempet helt op til EU's maksimale grænser med en maksimal 

nettoomsætning på £ 6,5 mio. og en balancesum på £ 3,26 mio.  

 

Erfaringerne fra England har vist en stigende tendens til, at interessenterne, herunder bankerne, 

gradvist har accepteret virksomhedernes fravalg af revision, og dermed tilsyneladende ikke 

lægger så stor vægt på et revideret regnskab. I 1999 blev det anslået, at 59 % af de virksomheder, 

der havde mulighed for at fravælge revision, havde udnyttet denne mulighed115. I 2005 og 2006 

blev det anslået, at hele 80 % af virksomhederne nu havde fravalgt revision116. At den 

procentvise andel ligefrem er steget i perioden, samtidig med beløbsgrænserne for 

revisionspligten er lempet markant i selvsamme periode, kan anses som et tegn for, at fravalg af 

revision for alvor har vundet indpas og er blevet bredt accepteret af interessenterne i England.   

  

4.5. Lovforslag L190 2009-10; yderligere lempelse 

I marts 2010 fremsatte nuværende økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) et 

lovforslag om at lempe revisionspligten yderligere for klasse B-virksomhederne. Forslaget lagde 

                                                 
114  Jill Collis, Progress towards harmonisation of audit exemption in the EU and the case of the UK, side 1 
115  Jill Collis and Robin Jarvis, How owner-managers use accounts, side 5 
116  Professional Oversight Board for Accountancy, Review of how accountants support the needs 
 of small and medium-sized companies and their Stakeholders, marts 2006,  side 33  
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op til, at virksomhederne nu kunne fravælge revision, hvis de ikke overskred to af følgende tre 

grænser i to på hinanden følgende regnskabsår: 

• Nettoomsætning på 8 mio. kr. 
• Balancesum på 4 mio. kr. 
• Gennemsnitligt 12 heltidsansatte i løbet af regnskabsåret (uændret) 

 
Der var hermed tale om mere end en fordobling af de dagældende størrelseskriterier for 

omsætning og balancesum. I bemærkningerne til lovforslaget fremgik, at yderligere ca. 17.500 

virksomheder ville fritages for revisionspligten i forhold til lempelsen i 2006. Baseret på 

AMVAB-undersøgelser forventede lovforslaget at medføre en reduktion af de administrative 

byrder på omkring 450 mio. kr. Den reelle besparelse ville dog afhænge af hvor mange af 

virksomhederne, der rent faktisk ville udnytte fritagelsen, og hvilken eventuel alternativ brug af 

revisors ydelser, de ville gøre brug af.   

 

I forbindelse med lovforslagets offentliggørelse fremlagde FSR, som tidligere nævnt i kapitel 3, 

udkast til erklæring om udvidet gennemgang, en ny dansk erklæringsstandard med begrænset 

sikkerhed specielt rettet mod mindre virksomheder. Erklæringen tager udgangspunkt i den 

eksisterende standard for review (RS 2400), men indeholder i forhold til denne standard en 

række supplerende handlinger, som revisor skal foretage.  

 

I bemærkningerne til lovforslaget117 fremgik, at Økonomi- og Erhvervsministeriet ville nedsætte 

en arbejdsgruppe bestående af FSR, FRR, Finansrådet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, 

Håndværksrådet, Skatteministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Arbejdsgruppen ville få til 

opgave, at ”… drøfte indhold og anvendelsesområde for en erklæringsstandard rettet mod de 

virksomheder i regnskabsklasse B, der fortsat er underlagt revisionspligt. I den forbindelse skal 

arbejdsgruppen se nærmere på konsekvenserne af en eventuel indførelse af en særlig 

erklæringsstandard, herunder bl.a. konsekvenserne for kreditgivning m.v.”. 

 

Det var FSR’s ønske og forventning, at drøftelserne i arbejdsgruppen ville føre til et nyt 

lovforslag allerede i efteråret 2010 om at implementere erklæringen om udvidet gennemgang i 

dansk lovgivning118. Erklæringsydelsen var kun tilladt for revisor at tilbyde kunderne, såfremt 

                                                 
117  Kan findes på www.ft.dk under Lovforslag 190 2009-10. 
118  Intern mail fra FSR udsendt til foreningens medlemmer den 18. marts 2010 
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erklæringen var hjemlet i dansk lovgivning. Gennem medlemskabet i IAASB forpligter FRS sig 

således til at anvende de internationale standarder, og der kan kun afviges herfra, når national 

lovgivning tillader det.  Samtidigt forventede FSR i forbindelse med det fremsatte lovforslag, at 

revisionspligten lempes yderligere for klasse B-virksomheder med en årlig omsætning mellem 8 

– 72 mio. kr., men at der så i stedet indførtes krav for disse virksomheder om at få udført 

revisorydelse i form af erklæringen om udvidet gennemgang.  

 

I lighed med den første lempelse af revisionspligten var adskillige brancheorganisationer ude at 

give deres holdninger til kende så snart lovforslaget blev sendt til høring. Således bakkede 

eksempelvis Dansk Erhverv119 og Dansk Industri120 tidligt op om FSR’s forslag om at indføre en 

alternativ erklæringsstandard. 

FSR tilkendegav, at ikke alle virksomheder har lige stort behov for revision, og stillede sig til at 

starte med ikke imod en yderligere lempelse af revisionspligten121. Sammen med FRR var FSR 

dog, i lighed med tidligere, stærkt utilfredse med præmisserne bag lempelsen, nemlig at 

regeringen anså revision som en administrativ byrde. Igen kritiserede de rapporterne, 

evalueringerne og målemetoderne (AMVAB), der var en del af baggrunden for regeringens 

fremlæggelse af lovforslaget. AMVAB blev kritiseret for kun at se på omkostningssiden af 

revision, og ikke den samfundsværdi den tilførte122. Hvis vi for en kort bemærkning skal vende 

tilbage til David Flints teorier som beskrevet i kapitel 2, så anser Flint revision som et socialt 

koncept, hvor revisionens værdi i samfundet skal ses ud fra en cost-benefit betragtning. En 

anvendelse af AMVAB-metoden fra politisk side, hvor de positive indvirkninger på 

samfundsøkonomien ved revision udelades i beregningerne, går dermed stik imod Flints 

paradigme. 

 

FSR argumenterede ligeså for, at reduktionen af de administrative byrder på 450 mio. kr., som 

regeringen lægger op til, var baseret på overdrevne forventninger til virksomhedernes fravalg af 

revision, som ikke stemte overens med virkeligheden, og de erfaringer man havde gjort sig efter 

den oprindelige lempelse123. Både FSR og FRR kritiserede i skarpe toner E&S’ evaluering af 

                                                 
119  Revisionspligt og administrative byrder, Ulla Brandt (Dansk Erhverv), Revision & Regnskabsvæsen nr. 5 2010  
120  Lempelse af revisionspligten – Fase II, Kristian Kokketvedgaard (DI), Revision & Regnskabsvæsen nr. 5 2010 
121  FSR hilser arbejde om ny erklæringsstandard velkommen, pressemeddelelse fra FSR, 18. marts 2010 
122  Regeringen tager fejl, når den ser revision som en administrativ byrde, pressemeddelelse fra FSR, 10. marts 2009 
123  FSR på byrdejagt, Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen (FSR), Revision & Regnskabsvæsen nr. 7 2010 
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erfaringerne med revisionspligt og den efterfølgende brug heraf fra politikernes side124. Som 

nævnt tidligere er vi selv enige i denne kritik af de anvendte metoder og undersøgelser, og ikke 

mindst at resultaterne af undersøgelserne er blevet anvendt ukritisk fra politisk hold som et 

argument for at lempe revisionspligten. 

 

FSR kritiserede endvidere evalueringen for alene at fokusere på at opgøre de formelle fejl 

(formalia), og kunne således ikke bruges til at konkludere, om de undersøgte årsregnskaber reelt 

havde været retvisende eller ej (realia)125. Dermed kunne undersøgelsen ikke anvendes til at 

konkludere på kvaliteten af reviderede kontra ikke-revidere årsregnskaber.  

I høringssvarene og de politiske behandlinger af lovforslaget blev den mulige indførsel af en 

alternativ erklæring til revision vidt diskuteret. Rød blok i form af SF, Socialdemokraterne og 

Radikale Venstre var generelt positive overfor idéen om en ny erklæringsstandard for mindre 

virksomheder126. Hermed ikke ment, at det nødvendigvis burde være det udkast til erklæring om 

udvidet gennemgang, som FSR havde fremlagt. De så derfor gerne, at der blev nedsat et 

arbejdsudvalg for at kigge nærmere på muligheden for at indføre en ny erklæring. De tre partier 

gav dog til kende, at de var imod den foreslåede lempelse af revisionspligten i lovforslaget, og 

var stærkt imod FSR’s idé om at erklæringen om udvidet gennemgang kunne træde i stedet for 

revision for selskaber med en omsætning på helt op til 72 mio. kr. Dansk Folkeparti kaldte 

erklæringen om udvidet gennemgang en ”møgerklæring”127, og kritiserede FSR for ikke at have 

gjort sit arbejde ordentligt med at teste, hvordan standarden ville virke i praksis. Partiets kritik 

gik specielt på, at erklæringen ikke gav ”sikkerhed for værdiansættelse af varelagre og øvrige 

aktiver, ligesom der heller ikke foretages løbende kassekontrol”128. Efter samråd med 

Finansrådet var parties standpunkt, at erklæringen ikke ville være et brugbart alternativ til 

revision for selskaber med en omsætning op til 72 mio. kr. 

                                                 
124  Blandt andet erhvervsordfører Colette L. Brix (DF) brugte under lovforslagets forhandlinger evalueringens 
 konklusioner som argumentation for at lempe revisionspligten.    
     http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l190/beh1/forhandling.htm?startItem=-1      
125  Værdien af revisors arbejde er uomtvistelig, Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen (FSR), Revision & 
 Regnskabsvæsen nr. 5 2010 
126  Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 til Lovforslag 190 samt forhandlinger til  
 1. behandling 
127  Citat Colette L. Brix, erhvervsordfører Dansk Folkeparti, ordførertale 18 og 22 under forhandlingerne til  
 1. behandling. 
128  Citat Colette L. Brix, erhvervsordfører Dansk Folkeparti, ordførertale 14 under forhandlingerne til 1. behandling 
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Brian Mikkelsen gav i hans høringssvar til lovforslaget også udtryk for hans holdning til en 

mulig indførsel af en alternativ erklæring til revision129. Ministeren pointerede, at en ny dansk 

erklæringsstandard ville kræve opbakning fra en bred kreds af interessenter og ikke mindst 

virksomhedernes kreditgivere, herunder pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Finansrådet 

havde i den forbindelse påpeget, at erklæringen ville føre til at virksomhederne skulle stille 

yderligere sikkerhed overfor bankerne, og at bankerne i mange tilfælde ville kræve yderligere 

revisorundersøgelser, end hvad erklæringsstandarden foreskrev. Standarden manglede blandt 

andet at klarlægge, hvordan værdiansættelse af debitorer og varelager burde håndteres i praksis. 

Ministeren understregede herudover, at for så vidt erklæringsstandarden ikke var en 

internationalt udarbejdet og anerkendt erklæring, så ville standarden mangle den legitimitet, der 

ville kræves for fastlæggelsen af god revisorskik. Ifølge ministeren burde udviklingen af 

erklæringsstandarder dermed foregå i internationalt regi i IAASB.   

 

Den 1. juni 2010 blev lovforslag L190 vedtaget med et mindre flertal. 56 folketingsmedlemmer 

stemte for forslaget (V, DF, K og LA), mens 51 stemte imod (S, SF, RV og EL). Dermed blev 

det vedtaget, at revisionspligten blev lempet yderligere med de i lovforslaget gældende grænser 

for nettoomsætning, balancesum og antal ansatte. Lempelsen havde virkning for regnskabsår 

startende fra og med 1. januar 2011.  

På trods af opbakning og interesse fra flere partier og store erhvervsorganisationer til FSR’s 

erklæring om udvidet gennemgang valgte økonomi- og erhvervsministeren dog at aflyse det 

udvalgsarbejde, der i det oprindelige lovforslag L190 lagde op til at se på muligheden for en ny 

dansk erklæringsstandard for SMV-segmentet. Aflysningen skabte ikke overraskende vrede og 

forundring hos specielt FSR, men siden er debatten om en ny særlig dansk erklæringsstandard 

mere eller mindre forstummet i det offentlige forum.    

 

4.6. Den internationale udvikling 

Interessen for at lempe revisionspligten og for at udvikle og indføre en alternativ erklæring til 

revision er ikke blot et dansk anliggende. I resten af EU er der de seneste år set en stigende 

tendens til lempelse af revisionspligten. Rent faktisk var Danmark et af de sidste lande i EU, der 

lempede revisionspligten. Trods vedtagelsen af den seneste lempelse i Danmark, gældende fra 1. 

                                                 
129  Se hørringssvar 2, 4, 9, 14 og 16 på www.ft.dk under Lovforslag 190 2009-10 
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januar 2011, så har Danmark herudover stadig en af de klart laveste beløbsmæssige grænser for 

hvilke virksomheder, der omfattes af revisionspligten130. 

 

Som følge af at flere og flere virksomheder frivilligt fravælger revisionen, har det skabt et 

enormt hul eller spring i graden af sikkerhed mellem årsregnskaberne. Fra de årsregnskaber der 

bliver frivilligt revideret i den ene ende, og til de årsregnskaber hvor en revisorerklæring helt 

fravælges.  

En række medlemslande indenfor EU har implementeret den internationale standard for review 

(ISRE 2400)131. Men som det også er anført i kapitel 3, så vil selv anvendelsen af denne 

erklæring frem for erklæring om revision skabe et stort hul mellem graderne af sikkerhed. Denne 

udvikling har været med til at skabe en efterspørgsel efter og behov for alternative erklæringer, 

der kan lappe hullet mellem disse yderpunkter. Ikke mindst blandt leverandører og kunder, hvor 

undersøgelser har vist, at de har ønsket omkostningseffektive alternativer til revision, der kunne 

øge pålideligheden til årsregnskaberne132.   

 

Den europæiske revisorsammenslutning Federation of European Accounts (FEE)133 udgav i juli 

2009 en rapport om behovet for alternative erklæringer end revision på mindre virksomheders 

regnskaber. FEE anerkender, at en række udviklinger på det seneste har skabt en øget 

international interesse og behov for alternativer til revision. Her angives som den væsentligste 

årsag netop den gradvise ophævelse af og forøgelse af grænserne for revisionspligten inden for 

EU, som nævnt ovenfor. Herudover er der tegn på, at flere og flere lande indenfor EU udvikler 

deres helt egne erklæringsstandarder hjemlet i national lovgivning. Samtidigt fylder debatten om 

revision af SMV-segmentet også mere og mere hos IAASB.  

 

I rapporten fra FEE foretages en undersøgelse af hvilke alternative erklæringer til revision, der 

anvendes og tilbydes i foreningens medlemslande. Her tegner der sig et diversificeret billede. 

Hovedparten af landene anvender IAASB’s internationale standarder, herunder ISRE 2400 og 

ISRS 4410. En række lande har selv udviklet nationale erklæringsstandarder, primært med 

                                                 
130  Jill Collis, Progress towards harmonisation of audit exemption in the EU and the case of the UK, side 3-4 
   FEE, Survey on the Provision of Alternative Assurance and Related Services Across Europe, side 6-7  
131  Herunder Danmark hvor standarden er kendt som RS 2400. 
132  Professional Oversight Board for Accountancy, Review of how accountants support the needs of small and 
 medium-sized companies and their Stakeholders, marts 2006,  side 3 
133  FEE er en repræsentativ forening for revisorstanden i Europa. FEE’s medlemmer består af 43 nationale 
 brancheorganisationer. Danmark er repræsenteret gennem FSR. 
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udgangspunkt i førnævnte internationale standarder fra IAASB134. Specielt i større lande som 

England, Tyskland og Frankrig er man gået sin egen vej. I både Tyskland og Frankrig er indført 

alternative erklæringer til revision, der bevæger sig ud over IAASB’s begrebsramme.  

I England tilbydes en alternativ erklæringsydelse til revision baseret på IAASB International 

Framework for Assurance Engagements frem for standarden ISRE 2400. Erklæringen, der bærer 

titlen ”The ICAEW Assurance Service on unaudited financial statements – AAF 03/06”, minder 

et langt stykke hen ad vejen om standarderne for review og udvidet gennemgang. Det gælder 

blandt andet de opstillede krav til planlægning, overvejelser om planlægning og 

dokumentation135. Men det der helt væsentligt adskiller den engelske erklæring fra 

reviewerklæringen (RS 2400) og erklæringen for udvidet gennemgang, er kravene til 

arbejdshandlinger. AAF 03/06 stiller således krav om, at revisor foruden at indhente beviser 

gennem forespørgsler og analytiske handlinger, også bør foretage substanshandlinger på 

balanceposter og transaktioner, hvor der er signifikant risiko for væsentlige fejl136. Revisor 

forventes dog ikke at udføre substanshandlinger ved alle væsentlige balanceposter som ved 

revision. Standarden angiver eksempler på sådanne substanshandlinger, hvilket bl.a. omfatter 

fysisk kontrol af tilstedeværelse af anlægsaktiver/beholdninger, bekræftelser fra tredjemand om 

balanceposter og verifikation af prisen på et aktiv. Dette er handlinger, der jf. figur 3.2, tilfører 

moderat til høj bevismæssig styrke. 

 

FEE stiller i rapporten spørgsmålstegn ved, hvorfor så mange lande vælger at udvikle og hjemle 

deres egne erklæringer frem for at anvende de internationale IAASB-standarder. Omhandlende 

reviewerklæringen lyder foreningens vurdering, at review ikke i alle lande bliver anset som et 

troværdigt alternativ til revision. FEE angiver som en mulig forklaring hertil, at opfattelsen af 

arbejdshandlingerne ved review muligvis kan anses for utilstrækkelige137. Tendensen i nogle 

lande peger i hvert fald mod, at markedskræfterne styrer udviklingen hen mod en erklæring med 

mindre sikkerhed end ved revision, men med flere arbejdshandlinger og dermed mere sikkerhed 

end ved review. En anden mulig forklaring kan være, at reviewerklæringen anses for forvirrende 

eller bliver misforstået. Derfor anbefaler FEE, at review og generelt alle IAASB’s alternative 

erklæringer til revision bør ”markedsføres” bedre af revisorstanden, da de ikke forstås i den 

                                                 
134  FEE, Survey on the Provision of Alternative Assurance and Related Services Across Europe, side 12-15 og 
 48-57 
135  Der henvises til kapitel 3 for nærmere beskrivelser heraf 
136  ICAEW, Interim Technical Release 03/06, punkt 37-39 og appendix 7 
137  FEE, Survey on the Provision of Alternative Assurance and Related Services Across Europe, side 15 og 21 
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brede offentlighed. I relation til den anvendte teori i kapitel 2 kan det dermed tyde på, at der er 

en mulig forståelses- og forventningskløft mellem regnskabsbruger, revisor og de anvendte 

erklæringer med begrænset sikkerhed. 

 

FEE slutter af med at konkludere, at behovet for internationale standarder for alternative 

erklæringer for små virksomheder er presserende. Foreningen frygter, at så længe der ikke er 

internationale standarder herfor, der opfylder samfundets og interessenternes behov, så vil de 

enkelte lande selv udvikle og indføre erklæringer. Frygten går på, at disse nationalt udviklede 

erklæringer kan ende med at gå i hver sin retning indenfor EU, og dermed skabe fragmenterede 

og ikke-harmoniserede erklæringer. FEE anbefaler derfor de nationale faglige 

revisororganisationer, EU og nationale lovgivere at slå koldt vand i blodet med udviklingen af 

erklæringer indtil IAASB har færdiggjort deres projekt med revision/opdatering af standarderne 

review og assistance med regnskabsopstilling. 

 

4.6.1. IAASB’s udkast til ny standard for review 

Indenfor IAASB er igangsat et projekt med at opdatere standarden for review af regnskaber 

(ISRE 2400). Dette projekt forventes gennemført tidligst engang i 2011138.  

 

ISRE 2400 er i det senest foreliggende udkast udvidet til at omfatte 86 afsnit, og et supplerende 

dokument om vejledning og andet forklarende materiale med 142 afsnit. Til sammenligning er 

der i den nugældende danske RS 2400 29-30 afsnit og ingen vejledning eller andet forklarende 

materiale. 

 

Det foreliggende udkast til ISRE 2400 er, foruden dokumentet med vejledning og andet 

forklarende materiale, efter vores overbevisning blevet gjort mere detaljeret i sin beskrivelse af 

og krav til punkter som bl.a. revisors professionelle dømmekraft, going concern, opgavens 

udførelse og selve erklæringsafgivelsen. Det lader således til, at det foreliggende udkast er 

tiltænkt at skulle være en mere klart defineret og afgrænset standard, men som stadig overlader 

meget til revisors professionelle dømmekraft. 

 

                                                 
138  http://www.ifac.org/IAASB/ProjectHistory.php?ProjID=0096     
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Som beskrevet i kapitel 2, overlader den nugældende RS 2400 meget til revisors fortolkning 

omkring omfanget og arten af arbejdshandlinger. Herunder er det uklart, hvilke krav standarden 

sætter til de ”yderligere eller mere omfattende handlinger” og hvorvidt disse handlinger kan 

eller skal omfatte andre handlinger end yderligere forespørgsler og analytiske handlinger. I det 

foreliggende udkast til ISRE 2400 fremgår stadig betegnelsen ”yderligere eller mere omfattende 

handlinger”, men i det supplerende dokument med vejledning og andet forklarende materiale 

fremgår nu eksplicit, at sådanne handlinger kan omfatte verifikation af beløb og transaktioner, og 

bekræftelser fra tredjemand, såfremt forespørgsler og analytiske handlinger ikke giver nok bevis 

til at overbevise revisor om, at regnskabet overordnet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation139.  

 

Vi savner generelt en mere udførlig beskrivelse af kravene til selve planlægningen, der ikke 

synes væsentligt ændret i forhold til den nugældende RS 2400. Det må således blive op til den 

gældende reviewpraksis at danne rammerne herfor. Af udkastets afsnit A124 fremgår dog nu, 

implicit, at revisor ikke skal opnå forståelse for virksomhedens interne kontrolsystem. 

 

Henset til ovenstående præciseringer og uddybende vejledning, ser det ud til at den nye standard 

kan bidrage til at øge graden af sikkerhed, hvormed revisor kan afgive sin erklæring. Hvorvidt 

det drejer sig om 1 %, 10 % eller 20 % skal vi dog lade være usagt, idet det vil afhænge af 

revisorstandens implementering og fortolkning af standarden. Dermed er det også usikkert, om 

det er en standard, der vil kunne leve op til samfundets (interessenternes) forventninger og 

behov, eller om de vil stille krav til og forventninger om en erklæring med yderligere grad af 

sikkerhed. 

 

Som tidligere anført, er FEE utrygge ved at der udvikles alternative erklæringer i hver enkelt 

medlemsstat i EU, af frygt for at der skabes fragmenterede og ikke-harmoniserede erklæringer. 

Vi anser det ikke som værende et væsentligt problem med ikke-harmoniserede erklæringer, så 

længe disse udarbejdes med udgangspunkt i en internationalt anerkendt begrebsramme. En 

nationalt udviklet alternativ erklæringsstandard vil kunne tage højde for landespecifikke 

problemstillinger, herunder forskelle i forventninger og krav fra regnskabsbrugerne i de enkelte 

lande. Dertil kommer, at SMV’er oftest ikke entrerer på det internationale marked, og dermed 

                                                 
139  Udkast til ISRE 2400, januar 2011, afsnit A96-A99. 
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som udgangspunkt ikke vil have internationale interessenter, hvorfor harmonisering ikke er af 

afgørende betydning, som det er tilfældet ved revision, hvis standarder er designet med henblik 

på brug i internationale, børsnoterede selskaber. 

 



Revisors erklæring på årsregnskabet  Analyserende del 

84 
 

5. Empiriske undersøgelser 

I dette kapitel fremlægges resultaterne af vores empiriske undersøgelser. Først vises og 

analyseres resultatet af den foretagne spørgeskemaundersøgelse, hvis formål er, at afdække 

erhvervskunderådgivernes og erhvervskundechefernes holdninger og forventninger til revisors 

erklæringsafgivelse på årsregnskaberne for SMV-segmentet, herunder deres syn på revision og 

alternative erklæringer som review (RS 2400) og FSR’s udkast til erklæring om udvidet 

gennemgang. Dernæst vil resultatet af vores interview med statsautoriseret revisor Steen Dahl 

Andersen blive fremlagt. Det foretagne interview har til hensigt, at indhente informationer om 

revisors rolle i SMV-segmentet, og hvordan de enkelte erklæringer anvendes i praksis. Hermed 

får vi belyst problemstillingen set med revisorstandens øjne - i særdeleshed for dem der 

repræsenterer de små og mellemstore virksomheder i dagligdagen. 

 

Den empiriske undersøgelse kan dermed anvendes til at belyse afhandlingens centrale 

problemstilling omkring en mulig forventnings- og forståelseskløft mellem revisorstanden og 

banksektoren, og undersøge bankernes syn på FSR’s udkast til erklæring om udvidet 

gennemgang. Kapitlet vil søge svar på følgende underspørgsmål fra problemformuleringen: 

2.1 Hvorledes er bankernes kendskab til de forskellige revisorerklæringer på 

årsregnskaberne, herunder revisors arbejdshandlinger relateret til de enkelte 

erklæringer?  

2.2 Hvad er bankernes forventninger til revisors arbejdshandlinger og graden af 

sikkerhed i de forskellige erklæringer på årsregnskaberne, og hvorledes 

harmonerer de med revisorstandens syn herpå? 

2.3 Hvordan ser bankerne muligheden for FSR’s udkast til erklæring om udvidet 

gennemgang som et brugbart alternativ til erklæring om revision?  

 

En nærmere uddybende sammenkobling mellem afhandlingens teoretiske del, resultaterne af 

nærværende kapitels empiriske analyser samt øvrig analyse, vil blive foretaget i det efterfølgende 

kapitel 6, der er afhandlingens opsamlende og vurderende del. Der vil derfor kun i begrænset 

omfang blive vurderet på resultaterne af de empiriske undersøgelser her i nærværende kapitel 5.   
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5.1. Spørgeskemaundersøgelse 

5.1.1. Forventninger til undersøgelsen 

I processen med udarbejdelse af spørgeskemaet opstillede vi på forhånd en række hypoteser, som 

vi søgte at få bekræftet eller understøttet gennem undersøgelsens besvarelser, og som samtidigt 

skulle bidrage til besvarelsen af en række af spørgsmålene i problemformuleringen. Overordnet 

var vores forventninger, at svarene på spørgeskemaundersøgelsen ville tegne et billede af en 

betydelig forventnings- og forståelseskløft mellem bankerne og revisorstanden. De væsentligste 

af de opstillede underhypoteser var følgende:  

• Bankerne (erhvervsrådgiverne) forstår ikke hvad review indebærer, herunder kravene til 
omfang og art af arbejdshandlinger, grad af sikkerhed m.v., hvorfor review for dem ikke 
anses som et reelt og brugbart alternativ til revision 

• Bankerne (erhvervsrådgiverne) forventer, at der udføres mere arbejde af revisor end 
standarderne for review og udvidet gennemgang foreskriver 

• Bankerne (erhvervsrådgiverne) anser ikke erklæring om udvidet gennemgang som et reelt 
og brugbart alternativ til revision 

• Banker kræver revision hos deres kunder, når banken påtager sig en risiko eksempelvis i 
form af udlån 

• Bankerne (erhvervsrådgiverne) har stor tillid til reviderede årsregnskaber. Tilliden er 
proportional med graden af sikkerhed i revisors erklæringer 

 

5.1.2. Metodik bag spørgeskemaundersøgelse 

Kontakten til respondenterne er foretaget dels gennem direkte fremsendelse af spørgeskemaet via 

e-mail og dels via indledende telefonisk kontakt og efterfølgende godkendelse fra ledende 

medarbejdere i de pågældende pengeinstitutter.  

 

Til spørgeskemaundersøgelsen har vi gjort brug af det anerkendte spørgeskemaværktøj TricTrac. 

Programmet gjorde det muligt at udforme og distribuere spørgeskemaet over internettet, samt at 

indsamle data over nettet og implementere resultaterne af undersøgelsen direkte i Office-pakken.  

 

Der er i kontakten til respondenterne lagt kraftigt vægt på, at respondenterne selv, og den bank 

de repræsenterer, forbliver anonyme for såvel afhandlingens læsere som os som forfattere. Dette 

er gjort for at sikre en høj svarprocent, idet besvarelsen kan tænkes at udstille respondentens 

faglige viden samt have en konkurrencemæssig betydning for bankerne. Gennem anvendelse af 
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TricTrac har vi sikret os, at besvarelserne er forblevet anonyme ved at e-mailadressen på 

respondenten hverken gemmes eller registreres ved besvarelsen.  

 

Der er i alt udsendt spørgeskemaer til 654 personer i flere af landets ti største banker i henhold til 

Finanstilsynets opgørelse over de største banker målt på udlån. Spørgeskemaerne er udsendt til 

filialer med erhvervsafdelinger af varierende størrelse i hele landet. I alt 235 respondenter har 

gennemført spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på ca. 36 %, hvilket vi anser 

for tilfredsstillende og marginalt højere end vores forventninger.  

 

Spørgeskemaet består primært af lukkede spørgsmål for at lette det efterfølgende analysearbejde, 

men indeholder også åbne spørgsmål. Ved enkelte af de lukkede spørgsmål er tilføjet åbne 

svarmuligheder, der giver respondenten mulighed for at uddybe og begrunde svar.  

 

Sprog, begreber og formulering af spørgsmål er forsøgt tilpasset respondentgruppen. Enkelte 

begreber, herunder FSR’s erklæring om udvidet gennemgang, er forklaret som indledning til 

selve spørgsmålet for at fremme reliabiliteten af besvarelserne.  

 

Før udsendelsen af det endelige spørgeskema er spørgeskemaet blevet afprøvet i pilottest med 

fem udvalgte personer i målgruppen. Det skal primært sikre, at misforståelsen af spørgsmål og 

forklaringer i skemaet med deraf afledte unøjagtige besvarelser er mindsket eller elimineret. 

 

5.1.3. Den typiske respondent 

Den typiske respondent har mere end 12 års erfaring som erhvervskunderådgiver, har en 

mellemlang videregående uddannelse og læser i gennemsnit mere end 75 årsrapporter om året. 

 

5.1.4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse140 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 66 % af de adspurgte erhvervsrådgivere og 

erhvervskundechefer tillægger værdien af en årsrapport meget stor værdi, når den indeholder en 

revisorerklæring om revision, mens yderligere 32 % procent tillægger den relativt stor værdi. En 

revideret årsrapport anses dermed for at have en signifikant stor værdi for de adspurgte, 

                                                 
140  Spørgeskemaet med tilhørende besvarelser kan findes i sin fulde form i afhandlingens bilag 2 
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hvorunder det afledt kan tolkes, at respondenterne har høj grad af tillid til et revideret regnskab, 

og finder det brugbart i kreditvurderingen. 

Med en erklæring om review tillægger blot 6 % af respondenterne en årsrapport meget stor 

værdi. Det ses hermed tydeligt, at review ikke tillægges samme høje værdi som revision for 

respondenterne.  

58 % af de adspurgte svarer, at reviewerklæringen giver relativ stor værdi, hvorfor erklæringen 

om review dog ikke synes, at være helt uden værdi og troværdighed.  

 

Undersøgelsen viser herudover, at en erklæring om assistance om regnskabsopstilling tillægges 

forholdsvis begrænset værdi, mens tendensen synes at være, at en årsrapport helt uden en 

revisorerklæring hverken har værdi eller skaber tillid til regnskabstallene for respondenterne. 
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Figur 5.1: Bankrådgivernes vurdering af værdien af de forskellige erklæringer/påtegninger på årsregnskabet 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 

FSR har i samarbejde med analyseinstituttet Epinion foretaget en telefonsurvey blandt 

kreditansvarlige i 73 danske pengeinstitutter i efteråret 2010 for at undersøge betydningen af 
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revision ud fra bankernes holdning til revisionspligten og værdien af revision under 

finanskrisen141.  

FSR’s undersøgelse viser, at 29 % af de kreditansvarlige tillægger et revideret regnskab meget 

stor betydning i kreditvurderingen, mens 58 % tillægger det stor betydning142. Undersøgelsen fra 

FSR når således mere eller mindre frem til samme resultat som vores resultat; altså at et revideret 

årsregnskab tillægges stor værdi og betydning i kreditvurderingen.    

SR har ikke undersøgt bankernes syn på betydningen af de øvrige af revisors erklæringer i 

kreditvurderingen. 

 

I hvilket omfang sker kreditvurderingen på grundlag af 
virksomhedens årsrapport ? 

I et meget stort omfang 166 71 % 

I et moderat omfang 63 27 % 

I begrænset omfang 5 2 % 

I meget begrænset omfang 1 0 % 

Total 235 100 % 

Figur 5.2: Årsrapportens betydning ved kreditvurderingen 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 

I vores foretagne undersøgelse tilkendegiver 71 % af respondenterne, at kreditvurderingen i et 

meget stort omfang sker på grundlag af virksomhedens årsrapport. Årsrapporten synes således, at 

være et yderst brugbart instrument i kreditvurderingen. Resultatet kan ses i sammenhæng med 

ovennævnte, der viste, at bankerne tillægger en årsrapporter med revisorerklæringer om revision 

meget stor værdi. 

                                                 
141  FSR og Epinion, Værdien af revision. Kan hentes på: www.fsr.dk/Nyheder og presse/Nyheder og 
 pressemeddelelser/Arkiv/2010.aspx � Pengeinstitutter tillægger revision stor værdi 
142  I undersøgelsen opererer FSR med svarmulighederne meget stor, stor, nogen, mindre og slet ingen betydning. 
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Figur 5.3: Andre væsentlige forhold der indgår i kreditvurderingen 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 

Årsrapporten synes dog ikke, at være det eneste instrument eller forhold som bankerne tillægger 

væsentlig betydning i kreditvurderingen, hvilket ovenstående figur fastslår.  

 

Det væsentligste øvrige forhold i bankernes kreditvurdering synes at være væsentlige 

risikofaktorer. Vi har ikke klart defineret i det udsendte spørgeskema, hvad definitionen af denne 

kategori var. Vores hensigt var primært, at kategorien skulle dække over forhold omkring going 

concern. Hvorvidt bankerne har tillagt kategorien samme betydning, må stå hen i det uvisse, 

hvorfor vi ikke vil konkludere eller tolke på svaret.  

 

Revisionsprotokollen tillægger bankerne overraskende en meget væsentlig betydning. En 

revisionsprotokol er ellers alene forbeholdt virksomhedens øverste ledelse, og burde derfor nok 

ikke være et instrument, som bankerne skulle kunne anvende i kreditvurderingen. Vi oplever dog 

selv en tendens i vores daglige virke som revisorer for SMV’er, at et stigende antal oplever, at 

deres bankforbindelser efterspørger revisionsprotokollen.  
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Blot 16 % af de adspurgte anser budgetter for væsentlige. Dette er for os måske overraskende 

lavt, set i forhold til de erfaringer vi selv har fra vores daglige virke. Her oplever vi ofte, at 

virksomhederne bliver bedt om at udarbejde budgetter til bankerne. Det kan dog muligvis 

tænkes, at dette blot er et instrument for bankerne til at få ledelsen til at involvere sig mere aktivt 

i driften af selskabet og tvinge dem til at tage aktiv stilling til virksomhedens strategiske og 

finansielle styring. 

 

Sikkerhedsstillelser og selvskyldnerkautioner er ud fra resultatet af undersøgelsen ikke et 

væsentligt aspekt i bankernes kreditvurdering. Ud fra vores erfaring i revisionsbranchen synes 

det dog at være reglen snarere end undtagelsen, at kapitalejere i SMV’er har stillet 

selvskyldnerkaution eller øvrige sikkerhedsstillelser overfor banken. Det er derfor overraskende, 

at disse ifølge undersøgelsen tillægges så ringe betydning. 
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Figur 5.4: Bankrådgivernes vurdering af de nødvendige arbejdshandlinger ved hhv. revision og review 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 

Ved revision har de adspurgte respondenter ”høje forventninger” til hvad revisor skal udføre af 

arbejdshandlinger. Svarene hænger godt sammen med kravene i revisionsstandarderne for 

revision, hvor kravene er, at revisor i praksis skal udføre alle handlinger, hvor det har relevans. 

Resultatet synes således at være, at respondenterne har en fin forståelse for kravene til en 

revision, hvorfor der ikke her synes at være en signifikant forståelseskløft med hensyn til krav til 

arbejdshandlinger.  

For review synes respondenternes forståelse af og forventningerne til arbejdshandlingerne dog 

ikke at stemme overens til de teoretiske krav i RS 2400. Ud fra vores vurdering og tolkning af 

standarden, synes standarden udelukkende at stille krav om, at revisor skal udføre forespørgsler 
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og analytiske handlinger, og ikke andre former for deciderede revisionshandlinger som vist i 

figur. 3.2. Altså udelukkende handlinger der giver forholdsvist svagt eller moderat 

revisionsbevis, hvilket skal ses i lyset af at erklæringen ved review alene skal give begrænset 

sikkerhed for oplysningerne i regnskabet.   

 

Henholdsvis 43 % og 54 % af respondenterne tror/forventer, at der ved review stilles krav om at 

revisor skal foretage afstemninger af debitorsaldi ved at udsende saldomeddelelser og afstemme 

likvide beholdninger til engagementsbekræftelse. Begge handlinger synes dog at være 

deciderede revisionshandlinger, og handlinger der ikke stilles krav om ved et review. En 

fjerdedel af respondenterne forventer, at revisor udfører fysisk kontrol af varelagre ved et review. 

Igen en decideret revisionshandling, og en arbejdshandling, som er forholdsvis tidskrævende for 

revisor at udføre. 

 

Blot henholdsvis 33 % og 23 % af de adspurgte forventer/tror, at revisor ved et review skal 

udføre forespørgsler til ledelse og ledende medarbejdere og foretage regnskabsanalytiske 

handlinger. Paradoksalt nok er netop de to arbejdshandlinger, som standarden stiller eksplicit 

krav om, og afhængigt af tolkningen af standarden muligvis også de eneste former for påkrævede 

arbejdshandlinger, netop to af de ovennævnte svarmuligheder, som respondenterne 

forventer/kræver mindst, at der skal udføres.  

 

Der synes således både at være en stor forståelses- og forventningskløft til de arbejdshandlinger, 

revisor udfører ved en review for en forholdsvis stor og væsentlig andel af bankernes 

erhvervsrådgivere og kundechefer. 
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Figur 5.5: Tilliden til revisors professionelle dømmekraft og kompetencer 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 

Bankerne har overvejende i nogen grad tillid til revisors kompetencer og professionelle 

dømmekraft. De synes dermed at have nogen grad af tillid, om end begrænset, til det arbejde 

revisor udfører.  

 

Kun 12 % af respondenterne har meget høj tillid revisors dømmekraft og kompetencer, mens 9 

% svarer, at de ikke har tilstrækkelig tillid hertil. Der synes således, at være noget at arbejde med 

for revisorstanden, for at styrke tilliden til deres arbejde.  

 

Årsagen til den, trods alt, begrænsede tillid giver undersøgelsen ikke svar på. Vi kan derfor blot 

komme med mulige forklaringer herpå. En mulighed kan være negativ medieomtale, hvor 

revisorer har været involveret. For eksempel omhandlende IT Factory-sagen, der samtidigt gav 

banksektoren betydelige økonomiske tab. En anden forklaring kan være respondenternes egne 

personlige erfaringer med en eller flere revisorer, der ikke har levet op til respondentens 

forventninger. Som nævnt i afhandlingens kapitel 2 om Brenda Porters teori om 

forventningskløften og vist i figur 2.3, så kan en sådan forventningskløft både opstå som følger 

af rimelige og urimelige forventninger.  
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Tidligere i afsnittet pegede vi på, at der ved revisors erklæring om review syntes at være en 

betydelig forståelses- og forventningskløft, som følger af respondenternes urimelige krav til 

revisors udførte arbejde i forhold til hvad standarden for review foreskriver. En sådan 

forståelses- og forventningskløft kan føre til at svække tilliden til revisors arbejde. Jævnfør 

Brenda Porters teori i kapitel 2, så har både bankfolkene og revisorerne ansvaret for at en sådan 

kløft er opstået, og begge bør og kan medvirke til at reducere kløften.  

 

 
 

 
 
 

Figur 5.6: Krav om revision og vurdering af sammenhængen mellem selskabsstørrelse og behovet for revision  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 

Undersøgelsen viser, at selvom revisionspligten er blevet lempet fra politisk side, så synes 

tendensen at være, at bankerne i mange tilfælde vil kræve, at deres kunder får revideret 

regnskabet. 

14 % af respondenterne vil således kræve revision i alle tilfælde. 

 

Respondenterne giver samtidigt udtryk for, at der i langt overvejende grad er en direkte 

sammenhæng mellem størrelsen på selskaber og behovet for revision. I takt med en mulig 

fremtidig yderligere lempelse af revisionspligten kan det altså indikere, at bankerne i stigende 

omfang vil kræve revision. 

 

Spørgeskemaet var således indrettet, at respondenterne i en åben svarmulighed havde mulighed 

for at komme med uddybende begrundelser for deres besvarelse omkring kravet om revision. 

Generelt var svarene her, at revision ikke var påkrævet ved tilfælde med lav kreditrisiko, 

herunder at der var forhold som overskud i virksomheden, solid egenkapital, ingen risikofyldte 

Er der en direkte sammenhæng mellem 
selskabers størrelse og behovet for revision? 

Ja 158 67 % 

Nej 77 33 % 

Total 235 100 % 
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regnskabsposter, mindre engagementer, tillid til regnskabsgrundlaget (bogføringen) og tillid til 

kunden/ledelsen. 

 

Den tidligere nævnte undersøgelse foretaget af FSR143 indeholdte det samme spørgsmål, og 

kommer nogenlunde frem til samme resultater. Helt konkret vil 36 % af de adspurgte 

kreditansvarlige i deres undersøgelse i høj grad kræve revision, mens 49 % i nogen grad vil 

kræve revision. Blot 4 % vil ikke kræve revision (i vores undersøgelse 10 %).  

 
Hvis vi vender blikket mod England, hvor vi tidligere har anført, at 80 % af selskaberne med 

mulighed for fravælgelse af revision har gjort brug heraf, er billedet et helt andet. I en 

undersøgelse foretaget af Professional Oversight Board for Accountancy (POBA)144 i 2006, 

fremgår det at i langt størstedelen af låneforholdene mellem bankerne og SMV’erne, kræver de 

engelske banker ikke revision145.  Årsagen hertil skal findes i, at bankerne har ændret deres 

kreditvurderingsprocedurer som følger af lempelserne af revisionspligten, således at der nu 

lægges mindre vægt på et revideret årsregnskab i kreditvurderingsprocessen, men mere vægt på 

en årvågen ledelse, der jævnligt og rettidigt fremsender oplysninger om regnskabet og 

udviklingen.  Ved større udlån og ved eksisterende låneforhold er tendensen dog, at bankerne her 

vil kræve revision.  

 

                                                 
143  FSR og Epinion, Værdien af revision. Kan hentes på: www.fsr.dk/Nyheder og presse/Nyheder og 
 pressemeddelelser/Arkiv/2010.aspx � Pengeinstitutter tillægger revision stor værdi 
144  POBA er en uafhængig britisk tilsynsmyndighed specialiseret i regnskab og revision. I dag hedder 
 organisationen Professional Oversight Board (POB). 
145  Professional Oversight Board for Accountancy, Review of how accountants support the needs of small and 
 medium-sized companies and their Stakeholders, marts 2006,  side 37 
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Hvilke regnskabsposter anser du for særligt problemfyldte?

  
Figur 5.7: Særligt problemfyldte regnskabsposter 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 

Respondenterne anser goodwill, øvrige immaterielle anlægsaktiver og igangværende arbejder 

som særligt problemfyldt poster. Årsagerne til at disse poster anses som særligt problemfyldte, 

giver undersøgelsen dog ikke konkret svar på.  Det fremgår således ikke om det kan være på 

grund af manglende forståelse for disse poster (kompleks regnskabspost), eller fordi bankerne 

mener, at det er svært at revidere regnskabsposterne. 

Set fra en revisors synspunkt er andelen af respondenter (22 %), der finder tilgodehavender fra 

salg særligt problemfyldte, forholdsvis lav. Særligt henset til at posten vedrører skønsmæssige 

nedskrivninger, og i særdeleshed henset til den nuværende finanskrises påvirkning på denne 

post. 
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Hvis førnævnte regnskabsposter, der i dine øjne er 
særligt problemfyldte, er at finde hos kunden, vil du 

så kræve revision af årsrapporten? 

Ja 113 55 % 

Nej 91 45 % 

Total 204 100 % 

Figur 5.8: Krav om revision ved problemfyldte regnskabsposter 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 
Vi har tidligere fastslået, at bankerne tillægger årsrapporten (og revisionsprotokollen) stor 

betydning i kreditvurderingen. Dertil kommer, at vores undersøgelse har vist at bankerne i 

altovervejende grad vil kræve revision til trods for at der ikke pligt herom i henhold til 

Årsregnskabslovens § 135. Det må således siges at være overraskende, at kun lige over 

halvdelen af respondenterne ville stille krav om revision, såfremt der er særligt problemfyldte 

regnskabsposter i årsrapporten.  

 

Besvarelsen af spørgsmålet kan tyde på, at en stor andel af respondenterne (45 %) tror at revisor 

udfører substanshandlinger på problemfyldte regnskabsposter i forbindelse med et review, og der 

vil dermed endnu engang være tale om en markant forståelseskløft. En anden årsag til at svarene 

har fordelt sig som tilfældet er, kan dog også være, at det ikke er afgørende for bankernes krav 

om revision af virksomhedens årsrapport om der er væsentlige og risikofyldte regnskabsposter. 

Således kunne det være et udtryk for, at bankerne kræver revision for revisionens skyld 

(risikominimering for banken), også henset til at det ikke er dem selv, der skal bære 

omkostningen relateret til revisionen. 
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Vurdering af beløbsgrænsen for fravalg af revision 

Jeg synes beløbsgrænsen for, hvornår et selskab kan fravælge revision, skal 
hæves yderligere 

7 3 % 

Jeg synes beløbsgrænsen for, hvornår et selskab kan fravælge revision, er 
passende med den nye lovændring 58 25 % 

Jeg synes beløbsgrænsen for, hvornår et selskab kan fravælge revision, skal 
reduceres men dog bibeholdes 

63 27 % 

Jeg synes beløbsgrænsen for, hvornår et selskab kan fravælge revision helt skal 
afskaffes, så alle selskaber (uden undtagelse) er underlagt revisionspligt 

75 32 % 

Ved ikke 32 14 % 

Total 235 100 % 

Figur 5.9: Vurdering af beløbsgrænsen i ÅRL § 135 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 

Ovenstående figur viser, at regeringens hidtidige fritagelse og lempelse af revisionspligten 

generelt ikke har opbakning fra bankerne. Herpå kan videre konkluderes, at eventuelle 

fremtidige forslag om lempelser fra politisk side med overvejende sandsynlighed ikke vil møde 

opbakning fra bankerne (blot 3 % ønsker at beløbsgrænserne hæves).    

 

Det kan videre tolkes fra svarene, at bankerne tillægger revision en væsentligt betydning for 

kreditvurderingen. Dette harmonerer med tidligere omtalte resultater af undersøgelsen.  
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konklusion til mere end ved review

 
Figur 5.10: Vurdering af, om de fem supplerende arbejdshandlinger der udføres ved udvidet gennemgang er med 

til at øge styrken af revisors konklusion i forhold til styrken af konklusionen ved en reviewerklæring 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 

Et væsentligt formål med spørgeskemaundersøgelsen var at undersøge bankernes syn på FSR’s 

udkast til erklæringen om udvidet gennemgang146, og få et fingerpeg, om hvordan bankerne ville 

tage imod og acceptere erklæringen.  

 

Idet erklæringen om udvidet gennemgang ikke er vedtaget med lov, men blot har været et forslag 

fra FSR’s side, så måtte det i forbindelse med undersøgelsen formodes, at den valgte 

respondentgruppe havde et yderst begrænset kendskab til formålet med og indholdet af 

erklæringen. I spørgeskemaundersøgelsen lagde vi derfor vægt på kort og præcist at beskrive 

erklæringen, herunder de fem supplerende handlinger i forhold til review, ved at indsætte FSR’s 

egen beskrivelse af erklæringen147. Herudover indeholdt spørgeskemaet et link til FSR’s 

offentliggjorte pjece om erklæringen, således at respondenterne havde mulighed for nemt at 

indhente yderligere informationer herom.    

 

                                                 
146  Der henvises til afhandlingens kapitel 3 og 4 for nærmere beskrivelse af erklæringen 
147  Se evt. bilag 2 
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Resultatet af undersøgelsen viser, at respondenterne overvejende mener, at de fem supplerende 

handlinger i udvidet gennemgang vil øge styrken af revisors konklusion (graden af sikkerhed) i 

forhold til erklæringen om review. Over halvdelen af respondenterne har således svaret, at 

handlingerne i nogen grad øger graden af sikkerhed. 

 

De mulige svarkategorier kan og må dog ikke sammenlignes med graderne af sikkerhed og 

procenter i relation til revisionsrisikomodellen og erklæringsbekendtgørelsen. Et svar med for 

eksempel ”ja, i meget høj grad” kan således ikke tolkes som om, at erklæringen dermed 

nødvendigvis anses for at være med høj grad af sikkerhed (revision). 

 

Det kan derfor være svært, at konkludere og tolke på, hvor høj procentvis grad af sikkerhed de 

tillægger erklæringen om udvidet gennemgang over erklæringen om review. Hermed henset om 

det for eksempel er 1 %, 5 % eller 10 % m.v. 

 

Det overvejende svar om, at de fem handlinger i nogen grad øger graden af sikkerhed, er dog – 

alt andet lige - i vores øjne for højt set i forhold til arten og omfanget af disse handlinger. Svaret 

kan derfor tolkes som om, at respondenterne ikke forstår sig på art og omfang af revisors 

arbejdshandlinger og den dertilhørende styrke af revisionsbeviset.  
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Figur 5.11: Mulighed for accept af regnskaber med erklæring om udvidet gennemgang frem for 
 revisionspåtegning ,ved vurdering af engagement 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 

I lighed med det tidligere nævnte spørgsmål bare omhandlende erklæring om review, så vil 

bankerne også overvejende kun i nogle tilfælde (59 %) acceptere erklæring om udvidet 

gennemgang i stedet for revision.  

 

Erklæringen synes således ikke ud fra bankernes synspunkt, at kunne være et reelt brugbart 

alternativ til revision. Rent faktisk svarer 12 %, at udvidet erklæring ikke ville kunne accepteres, 

hvor det tilsvarende tal for review blot var 10 %. Et lidt overraskende svar, idet foregående 

spørgsmål indikerede, at de overvejende i nogen grad tillagde erklæringen om udvidet 

gennemgang en højere grad af sikkerhed end ved review. 

 

Besvarelsen minder meget overordnet svaret det tilsvarende spørgsmål om review, hvorfor det 

yderligere kan tolkes, at respondenterne ikke tillægger udvidet gennemgang en signifikant højere 

grad af sikkerhed end review. 
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Figur 5.12: Vurdering af grader af sikkerhed der kan opnås ved de forskellige erklæringstyper 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af den foretagne spørgeskemaundersøgelse 

 

Det fremgår af ovenstående figur, at bankernes forventning til graden af sikkerhed i en 

revisionspåtegning (90 %) stemmer nogenlunde overens med revisionsbranchens og den 

teoretiske opfattelse af graden af sikkerhed der opnås ved en revision (95 %).  

 

Hvad angår review, er graden af sikkerhed der forventes af bankerne placeret i øverste tredjedel 

af det interval for begrænset grad af sikkerhed, som vi omtalt i kapitel 3 (50-80 %). Det er 

interessant, at bankernes forventning med en grad af sikkerhed på 70 % ligger i den øverste 

tredjedel af intervallet, hvilket må siges at være væsentligt over den grad af sikkerhed der må 

kunne forventes er givet af standarden. Således er det en anerkendt opfattelse i 

revisionsbranchen, at graden af sikkerhed ved et review er på ca. 50 %, jf. endvidere kap. 3 og 

efterfølgende interview med statsautoriseret revisor Steen Dahl Andersen i afsnit 6.2. 

Den relativt store forskel der er mellem bankernes forventning og revisorstandens opfattelse af 

hvad begrænset grad af sikkerhed er, er en tydeliggørelse af, at der eksisterer en 

forventningskløft. En forventningskløft som revisor også selv bidrager til at skabe og 

vedligeholde, ved bl.a. at gøre "for meget" i forhold til standardens forskrifter, jf. endvidere 

interview med statsautoriseret revisor Steen Dahl Andersen. 
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Det bør dog bemærkes, at der er relativt stor spredning (standardafvigelse), hvilket indikerer at 

der ikke er en ensartet opfattelse af RS 2400 blandt respondenterne. 

Tidligere i undersøgelsen har vi konstateret, at bankerne synes de fem supplerende handlinger, 

der udføres ved udvidet gennemgang, tilfører nogen grad af øget sikkerhed i forhold til den der 

opnås ved et review. Det er derfor noget overraskende, at den gennemsnitlige opfattelse af den 

procentuelle grad af sikkerhed på 65 % ved en udvidet gennemgang er mindre, end den 

respondenterne har angivet, der skulle være ved et review. 

 

At standardafvigelsen ved udvidet gennemgang er så høj, som det er tilfældet, kunne skyldes, at 

der er tale om et nyt og ukendt produkt. 

 

Graden af sikkerhed som respondenterne har anført i relation til assistance med 

regnskabsopstilling er lettere rystende. Det kan formodes, at denne erklæringsstandard er ukendt 

terræn for bankrådgiverne, og at de derfor ikke har nogen forudsætning for at komme med et 

kvalificeret gæt på den grad af sikkerhed, der kan opnås.  

 

Generelt kunne det tyde på, at revisorstanden skal stramme sig an og blive bedre til at 

kommunikere til regnskabsbrugerne (bankerne), hvad de foretager sig for at kunne afgive de 

erklæringer, der ikke giver høj grad af sikkerhed.  
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5.2. Interview med statsautoriseret revisor  

5.2.1. Baggrund for interview 

En væsentlig del af problemformuleringen går på, at få belyst om der eksisterer en forventnings- 

og forståelseskløft mellem bankerne og revisorerne. Som et komplement til afhandlingens 

spørgeskemaundersøgelse har vi derfor foretaget et interview med en statsautoriseret revisor. 

Gennem interviewet ønsker vi blandt andet at få en revisors syn på reviewstandarden, udkastet til 

standarden for udvidet gennemgang og vurdering af graden af sikkerhed i de enkelte erklæringer 

for at kunne analysere herpå og sammenligne med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i 

afsnit 5.1.  

 

5.2.2. Metodik bag interview 

Det udførte personlige interview er foretaget i januar 2011, og dermed et stykke inde i 

opgaveprocessen. Interviewet har taget udgangspunkt i metoden for det semistrukturerede 

interview148. På forhånd er udarbejdet en spørgeguide med angivelse af de emner, der skal 

belyses. Spørgeguiden er dog suppleret med enkelte på forhånd fastlagte spørgsmål. Uddybende 

og forklarende spørgsmål er herefter dannet løbende under interviewet. Der er under interviewet 

fokuseret på at stille objektive ”hv”-spørgsmål. 

 

Interviewet er optaget på diktafon og straks efter transskriberet for at sikre reliabiliteten. 

Respondenten har haft mulighed for at læse transskriberingen igennem for ikke at føle sig 

fejlciteret. Respondenten har ikke haft bemærkninger i denne forbindelse. 

 

5.2.3. Præsentation af respondenten 

Steen Dahl Andersen fra Piaster Revisorerne i Birkerød har været statsautoriseret revisor siden 

2003. Hans primære kundeportefølje består af mindre klasse B-virksomheder, hvoraf en del 

ligger under eller omkring de nyest fastsatte beløbsgrænser for revisionspligt. Foruden sit virke 

som statsautoriseret revisor har respondenten tidligere deltaget i udvalgsarbejde indenfor FSR. 

Herudover har han gennem en årrække undervist på SR-Akademiet.  

Respondenten vurderes dermed, at have erfaring med og nøje, ajourført viden om afhandlingens 

problemstillinger.  

                                                 
148  Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, side 212 
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5.2.4. Resultat af interviewet 

5.2.4.1. Respondentens holdning til reviewstandarden (RS 2400) 

Om opfattelsen af bankernes holdning til og forståelse af standarden 

Respondentens erfaring er, at bankerne forventer, at revisor udfører mere arbejde og flere 

arbejdshandlinger, end hvad selve standarden for review kræver. Bankerne forstår ikke, hvad der 

er af krav til revisors arbejdshandlinger og omfanget heraf i henhold til standarden. Det gælder 

specielt på poster, der er væsentlige for den konkrete virksomhed som fx varelager og debitorer. 

Han oplever, at det vækker undren i bankerne, når han til bankmøder bliver spurgt om, hvad der 

er udført af arbejdshandlinger, og de så får et svar om, at der alene er foretaget arbejdshandlinger 

i form af forespørgsler og analytiske handlinger. Selv om revisor har udført sit arbejde efter 

kravene i standarden, så forventer bankerne mere herudover. Bankerne synes at have et flydende 

forhold til hvad, der er høj sikkerhed, og hvad der er begrænset sikkerhed. 

 

Om anvendelsen af negativ konklusion 

Respondenten har ikke selv oplevet, at den dobbelte negation i konklusionen har skabt problemer 

for de banker, han har været til møde med. Selvom respondenten selv synes, at den er dårligt 

formuleret rent sproglig, så er hans indtryk, at bankerne bare har valgt at acceptere, at 

formuleringen er, som den nu er. Han oplever således ikke, at få spørgsmål om hvad der 

egentligt står i konklusionen. Rettere går spørgsmålene på omfanget og udførelsen af 

arbejdshandlinger.   

 

Om omfanget af arbejdshandlinger 

Det største problem med standarden er ifølge respondenten, at regnskabsbrugerne ikke forstår 

standardens krav til omfanget af arbejdshandlinger. Usikkerheden synes specielt størst omkring 

punktet, at revisor skal udføre yderligere og mere omfattende handlinger, hvis revisor har grund 

til at antage, at en regnskabspost er væsentligt fejlbehæftet. Her har regnskabsbrugerne, og også 

revisorerne selv, svært ved at vurdere, hvad disse yderligere og mere omfattende handlinger er. 

Ifølge respondenten er disse ekstra handlinger ifølge selve standarden stadig ikke 

substanshandlinger. Standarden lægger alene op til begrænset sikkerhed, og dermed indhentning 

af yderligere forespørgsel eller analytiske handlinger. Altså alene svage beviser. Overbeviser 

disse handlinger stadig ikke revisor, må revisor tage stilling til et eventuelt forbehold eller 

supplerende oplysning. 
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Han anfører, at revisor i praksis dog også udfører substanshandlinger. Til dels fordi revisor 

måske ikke forstår standarden, og derfor udfører for meget arbejde på handlingsplan. Men også 

fordi kunden ønsker det. Kunderne køber tit regnskabsmæssig assistance som tillægsydelse 

sammen med selve reviewerklæringen, idet de ønsker at bogføringen skal stemme, at løn er 

afstemt, periodiseringer er foretaget osv. 

 

Om revisorstandens forståelse af standarden 

Respondenten påpeger også, at ej heller revisorerne selv helt forstår hvad, der skal udføres af 

arbejdshandlinger. Nogle laver for meget arbejde, mens andre laver for lidt. Primært fordi 

revisorerne forstår standarden forskelligt. Specielt omkring planlægningen gøres der for lidt. 

Mange revisorer er ikke klar over, at der stilles næsten omtrent samme krav til planlægningen, 

som hvis det var revision.  

 

Problemet for revisorerne er grundlæggende, at standarden ikke rigtigt bliver diskuteret, og at der 

heller ikke virker til at være interesse herfor. Der er ingen decideret enighed om, hvad der ligger 

i begrebet begrænset sikkerhed, og hvor mange og hvilke arbejdshandlinger der bør udføres i et 

review. Han vurderer, at hvis du spørger en revisor om graden af sikkerhed ved review, så vil 

svaret typisk være i intervallet mellem 50 og 70 %.  

 

Han mener, at revisorerne derfor står over for en mental og statspolitisk udfordring. For at 

udnytte reviewerklæringen bedre skal revisorerne blive enige om, hvad standarden indeholder, 

og blive bedre til at kommunikere dette videre til regnskabsbrugerne.   

 

Om graden af sikkerhed 

Respondentens egen vurdering er, at standarden teknisk i sin ordlyd alene ligger op til en 

sikkerhed over 50 %. Derfor er hans eget bud på grad af sikkerhed på 51 %. En grad af 

sikkerhed, der i øvrigt er så lav, at en bankmand ifølge ham vil have svært ved at acceptere 

denne.    

 

At revisorer ikke forstår standarden og kravet til arbejdshandlinger entydigt, medvirker til, at 

graden af sikkerhed ved review kan afhænge af den enkelte revisor. Den grad af sikkerhed, som 

regnskabsbruger vil forvente, vil altid være ens. Brugerne har ikke mulighed for at kontrollere 
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revisors arbejde, og kan derfor kun forvente det arbejde, som standarderne lægger op til.  Efter 

respondentens overbevisning altså en sikkerhed på 51 %. Men den reelle sikkerhed vil dog 

differentiere meget som følge af forskelle i omfanget af revisors bevisindsamling og 

dokumentation. Respondenten mener også, at dette kan ske ved revision. Men at divergensen i 

graden af sikkerhed her er meget mindre.  

 

5.2.4.2. Holdning til FSR’s udkast til standard for udvidet gennemgang 

Om de fem supplerende arbejdshandlinger 

Respondenten mener ikke, at de fem supplerende handlinger i væsentligt omfang kan løfte 

graden af sikkerhed i erklæringen set i forhold til erklæringen om review.  

 

Advokatbrev er mere eller mindre nytteløst. Virksomhederne i SMV-segmentet er ofte meget 

overskuelige og har meget få sager hos advokaten. Derfor giver det ikke mening, at stille et 

eksklusiv krav om at udsende advokatbrev. 

 

Engagementsforespørgsel giver god mening såfremt virksomheden har brug for finansiering, da 

det giver oplysninger om ting, der ikke fremgår af bogføringen, herunder tinglysninger, pant og 

kaution. Alene til det formål at kontrollere et bankindestående giver engagementsforespørgslen 

dog ikke meget mere værdi end et kontoudskrift eller årsopgørelse fra banken med en tilhørende 

bankafstemning. 

 

Kontrol af indberetning og afregning af A-skat, AM-bidrag og moms m.v. er sandsynligvis 

medtaget i standarden for at lette den politiske proces med at få gennemtrumfet standarden. 

Arbejdshandlingen tilgodeser regnskabsbrugeren SKAT, og de påkrævede arbejdshandlinger 

omkring skatter er nemme at udføre i virksomheder, der anvender automatiserede lønsystemer. 

Moms kan let kontrolleres til SKAT’s Tast-Selv. Arbejdshandlingerne vil således ikke være 

tidskrævende for revisor at udføre. Men da standarden samtidigt ikke kræver en efterprøvning af 

bogføringens bonitet, har arbejdshandlingen egentligt begrænset værdi. Hvis der bogføres 

forkert, vil der således også blive indberettet og afregnet forkert. 

 

Udskrift af bilbog, personbog og tingbog er en god idé og nemt for revisor at udføre. Specielt 

udskrift af tingbog giver god mening at udføre.     
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Overordnet vurderer respondenten, at de supplerende handlinger egentligt ikke giver regnskabet 

en højere nytteværdi i forhold til ved review.  

 

Om bankernes nytte af de fem supplerende arbejdshandlinger 

Respondenten tvivler på, at de supplerende arbejdshandlinger giver nogen merværdi for 

bankerne. Den sikkerhed de supplerende handlinger skal give, skal være en form for 

fuldstændighedssikkerhed til brug for vurdering af eventuel oprettelse og udvidelse af 

kreditterne, og der giver de supplerende handlinger ikke merværdi.  Bankerne skal i dag 

overholde en række krav iht. Basel 1 og Basel 2149, og har derfor sikkert allerede oprettet 

procedurer, der sikrer at de selv indsamler oplysninger om kunderne i personbogen, tingbogen 

osv. På det punkt kan de supplerende arbejdshandlinger så alene bruges til at dobbelttjekke 

informationer. 

 

Om formålet med standarden 

Respondenten mener, at FSR’s motiv for at forsøge at indføre erklæringsstandarden om udvidet 

gennemgang er et forsøg på at fastholde revisors monopol. Var standarden blevet vedtaget og 

indført, ville det sikre, at revisorerne kom ud i virksomhederne mindst én gang om året. Hermed 

kunne kundebasen fastholdes. Men måske er udviklingen af standarden også et oprigtigt ønske 

om at lave noget, som rent teoretisk i forhold til de internationale standarder kan forsvares.  

 

Om graden af sikkerhed  

Selve ideen om en ny og særlig dansk standard går respondenten ind for. Men standarden om 

udvidet gennemgang i sin nuværende form med blot lidt ekstra handlinger i forhold til review 

giver ikke ekstra sikkerhed, og holder derfor ikke i praksis. Graden af sikkerhed vurderer 

respondenten til at være 51 %. Altså nøjagtig det samme som hans vurdering af graden af 

sikkerhed ved review. 

  

Han efterlyser, at standarden for udvidet gennemgang i stedet stiller krav om substanshandlinger 

på væsentlige, risikofyldte poster. Det kan eksempelvis være kontrol af tilstedeværelse og 

værdiansættelse af varelager og debitorer.  

 

                                                 
149  Internationalt regelsæt for finansielle virksomheder til forbedring af kreditvurderingsprocessen 
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Om mulighederne for alternative erklæringer i Danmark 

På sigt er det muligt, at en dansk erklæring vil blive indført og anerkendt af regnskabsbrugerne. 

Men ifølge respondenten kræver det nok, at der indføres krav om substanshandlinger på 

væsentlige, risikofyldte poster i regnskabet. Anerkendelsen vil afhænge af, om revisorerne kan 

finde ud af at sælge standarden og forklare den til deres kunder og deres interessenter, herunder 

ikke mindst bankerne. Herunder kræves, at revisorerne i det hele taget får en øget dialog med 

bankerne, for egentligt at høre hvad bankerne har af behov, krav og forventninger til 

årsregnskabet. Hvis revisorerne ikke kan finde ud af at forklare, hvad standarden er for noget, så 

bliver den aldrig anerkendt. Det er netop det, der er problemet med review i øjeblikket. Hvilket 

ifølge respondenten vel udspringer lidt af, at revisorer ikke engang selv ved eller er enige om, 

hvad der ligger af krav og omfang i standarden for review.    
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6. Vurdering 

I nærværende kapitel foretages en sammenkobling af afhandlingens forudgående teori, empiri og 

øvrige analyse, og på baggrund heraf foretages en vurdering i relation til afhandlingens 

problemstillinger og problemformulering. Kapitlet vil gå nærmere i dybden med nogle af de 

underspørgsmål fra problemformuleringen, der tidligere blev belyst i afhandlingens teoretiske og 

analyserende del, og vil herudover søge svar på nedenstående underspørgsmål fra 

problemformuleringen i afsnit 1.2: 

3.1 Hvorledes stemmer samfundets, herunder bankernes, behov for 

erklæringsstandarder på årsregnskaber overens med de nugældende erklæringer? 

 

6.1. Indledning 

Siden EU i starten af årtusindeskiftet vedtog den såkaldte Lissabon-strategi, der som et af mange 

mål søgte at lette de såkaldte administrative byrder for SMV’erne, er der i de enkelte 

medlemslande sket en væsentlig, gradvis lempelse af revisionspligten. I Danmark er der 

gennemført to lempelser. Ved den seneste lempelse i 2011 blev beløbsgrænserne fordoblet i 

forhold til den første lempelse i 2006, men grænserne ligger dog stadig på et lavt niveau 

sammenlignet med de øvrige EU-lande. Lempelserne af revisionspligten har i Danmark, såvel 

som resten af EU, medført et enormt hul mellem graderne af sikkerhed i erklæringerne på 

årsregnskaberne. Fra frivilligt reviderede årsregnskaber i den ene ende, og til årsregnskaber helt 

uden revisorerklæring i den anden ende. Herimellem ligger der for Danmarks vedkommende 

regnskaber med revisorerklæringer om review (RS 2400) og assistance med regnskabsopstilling 

(RS 4410). Som omtalt tidligere i afhandlingen, og som det vil fremgå senere af nærværende 

kapitel, er forskellene i graden af sikkerhed mellem disse to erklæringer og erklæringen om 

revision markant.     

 

Som omtalt i kapitel 2 anser David Flint revisors rolle som et socialt koncept og 

kontrolmekanisme. Som følge af at samfundet konstant er under forandring, skal revisorstanden 

løbende, i fællesskab med lovgiverne, undersøge samfundets behov for og forventninger til 

revisors ydelser for derpå at tilpasse de standarder, der dikterer revisors arbejde. Jævnfør 

ovenstående synes udviklingen i lempelserne af revisionspligten at have skabt et behov blandt 

mange interessenter i samfundet, herunder virksomhedernes kunder, leverandører samt offentlige 

myndigheder, for en ny omkostningseffektiv revisorerklæring, der kan bygge bro mellem 
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springene i graden af sikkerhed i de nuværende revisorerklæringer. FSR har været på forkant 

med udviklingen og har identificeret et behov for en ny erklæringsstandard.  

På den baggrund har foreningen udarbejdet et udkast til en standard ved navn udvidet 

gennemgang, som de forsøgte at få hjemlet i dansk lovgivning i forbindelse med lovforslag L190 

2009-10. Dog foreløbigt uden held.  

Denne proaktive tilgang fra FSR kan efter vores opfattelse ses som et forsøg på fra start af, at 

være med til at påvirke den politiske proces omkring en eventuel indførelse af en særskilt 

erklæring for SMV-segmentet, for derved at skabe basis for en lempelig regulering, der 

tilgodeser revisorstanden.   

 

En ting er at identificere behov og forventninger i samfundet. Men som Flint også anfører, skal 

revisors ydelser også stå mål med og tilpasses disse forventninger og behov, selvfølgelig under 

hensynstagen til praktiske og økonomiske begrænsninger.  

 

I vores daglige virke som revisorer ved vi, at interessentgruppen bankerne i mange tilfælde har et 

magtfuldt principal-agent-forhold til kunderne. Bankerne kan som principal stille krav til og 

bestemme, hvilken form for revisorerklæring kunden skal have på årsregnskabet, der anvendes 

som en del af bankens kreditvurdering. Henset til at banken selvfølgelig ønsker risikoen 

minimeret i deres engagement, vil udgangspunktet derfor være erklæring om revision. Bankerne 

kan på den baggrund anses som en meget væsentlig interessentgruppe i samfundet.  

 

6.2. Grader af sikkerhed 

Som det fremgik af spørgeskemaundersøgelsen tillægger erhvervsrådgiverne et revideret 

årsregnskab stor værdi, mens et årsregnskab med erklæring om review måske nok kan 

accepteres, men på ingen måde tillægges samme høje værdi. Dette blev i undersøgelsen 

underbygget af respondenternes vurdering af graden af sikkerhed i de respektive erklæringer. 

Jævnfør figur 5.12 anså erhvervsrådgiverne således revision for at give 90 % sikkerhed, mens de 

tillagde review 70 % sikkerhed. FSR’s udkast til erklæring om udvidet gennemgang tillagde 

respondenterne en grad af sikkerhed i omegnen af 65 %. 

Det kan samtidigt tolkes ud fra figur 5.6 i spørgeskemaundersøgelsen, at den relativt høje tillagte 

grad af sikkerhed på 70 % ved et review tilsyneladende ikke anses for høj nok, idet 

respondenterne i mange tilfælde alligevel vil stille krav om revision hos kunderne.  
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Dette giver anledning til at rejse følgende spørgsmål: Hvor høj grad af sikkerhed vil bankerne 

stille krav om, for at kunne stille sig tilfreds med en alternativ erklæring end revision, som f.eks. 

udvidet gennemgang? Og hvordan skal en så tilsyneladende høj grad af sikkerhed, der på 

baggrund af besvarelserne i spørgeskemaet må formodes at skulle overstige 70 %, udmønte sig i 

en ny erklæringsstandard?  

 

6.3. Forståelses – og forventningskløft 

Graden af sikkerhed, der ifølge teorien opnås ved et review, adskiller sig, som beskrevet i kapitel 

5, fra bankernes opfattelse heraf. Således er det, som omtalt i kapitel 3, alment anerkendt i 

revisionsbranchen, at graden af sikkerhed, der opnås ved et review, er i omegnen af 50 %. 

Omtrent samme grad af sikkerhed som statsautoriseret revisor Steen Dahl Andersen vurderer og 

omtaler i det foretagne interview, jf. afsnit 5.2.4.1. 

 

Den relativt store forskel der er, mellem bankernes forventning (70 %) og revisorstandens 

opfattelse af hvad begrænset grad af sikkerhed er i en reviewerklæring (50 %), er en 

tydeliggørelse af, at der eksisterer en forventnings- og forståelseskløft.  

 

At disse kløfter eksisterer, underbygges yderligere af andre resultater fra den foretagne 

spørgeskemaundersøgelse. Således fremgår det af figur 5.4, at det netop er de to 

arbejdshandlinger, som RS 2400 stiller eksplicit krav om (forespørgsler og analytiske 

handlinger), som respondenterne i lavest grad forventer, skal udføres ved et review. En væsentlig 

andel af respondenterne har derimod forventninger om, at der i RS 2400 stilles krav om 

udførelse af en række handlinger, der reelt har karakter af revisionshandlinger. Herunder 

forventning om, at der udføres kontrol af tilstedeværelse af varelager. Dette bliver bekræftet i 

interviewet med statsautoriseret revisor Steen Dahl Andersen, der selv oplever, at bankerne 

forventer, at der bliver udført arbejdshandlinger af høj bevismæssig styrke på f.eks. debitorer og 

varelager.  

 

Som det fremgik af kapitel 2, anses forventningskløften som et samfundsmæssigt problem, der 

bør søges elimineret med henblik på at bibeholde tilliden til revisor som samfundets 

tillidsrepræsentant. Dette kan realiseres ved at skabe forståelse for omfanget og indholdet af 
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Samfundets 
opfattelse af  

revisors 
præstation 

Samfundets 
forventninger 

til revisor Forventningskløft 

Præstationskløft Rimelighedskløft 

Revisors 
nuværende 

pligter1 

Mangelfuldt arbejde Mangelfulde standarder Urimelige forventninger 

Rimelige 
forventninger 

til revisors 
arbejde2 

1  Pligter fastsat ved lov og gennem standarder 
2  Pligter der ud fra en cost-benefit betragtning bør udføres 

revisors arbejde, og derigennem minimere risikoen for at samfundet opbygger uberettigede eller 

urimelige forventninger til dette. 

 
Det er vores vurdering at bankernes (forhøjede) forventninger i nogen grad er rimelige, idet RS 

2400 ikke giver nok sikkerhed, og der dermed er tale om en mangelfuld standard. Hullet i graden 

af sikkerhed mellem revision og den nuværende RS 2400 anser vi således for at være for stort. 

Som også anført andetsteds i afhandlingen synes der at være bred enighed både nationalt og 

internationalt om, at der blandt interessenter og regnskabsbrugere i samfundet eksisterer et behov 

for en ny standard, da de nuværende alternativer til revision efter alt at dømme ikke indfrier 

samfundets behov og forventninger. Omvendt er vores holdning, at bankernes forventninger til 

den nuværende RS 2400 ligger ud over hvad der kan anses for værende rimeligt, set i forhold til 

hvad den standard reelt indeholder og stiller af krav til revisor. Set i relation til Brenda Porters 

nedenstående figur, har vi altså at gøre med en forventningskløft dels som følge af urimelige 

forventninger til den nugældende RS 2400, og dels som følge af en mangelfuld standard, hvor 

bankernes forventninger omvendt kan anses for at være rimelige (!). 

 

Bankerne, revisorerne og lovgiverne bør således, i overensstemmelse med Brenda Porters teori, 

indse og acceptere at alle parter har et ansvar for, at der er en forventningskløft, og som en 

konsekvens heraf bidrage til at reducere denne kløft. 
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Bankerne har selv et ansvar for at lære mere om standarderne, så forståelseskløften mindskes. I 

relation til hvad David Flint anfører, må bankerne herunder forstå og acceptere, at der aldrig kan 

opnås fuld sikkerhed gennem indsamling af beviser, og at sikkerheden vil afhænge af den eller 

de standarder, der er tilknyttet erklæringen. Der vil således altid være en risiko for fejlagtig 

erklæring som følge af praktiske, tidsmæssige og økonomiske begrænsninger (opdagelsesrisiko). 

Begrænsninger der igen er styret af den anvendte erklæring. Bankerne må således også sætte 

deres forventninger herefter.  

 

Samtidig har revisorstanden et ansvar for at kommunikere indholdet og omfanget af standarderne 

i et sådant omfang, at regnskabsbrugerne forstår, hvad de kan forvente af de respektive 

erklæringer, og hvilken grad af sikkerhed, der opnås ved udførelsen af givne arbejdshandlinger. 

Dette underbygges endvidere i interviewet med Steen Dahl Andersen samt af den holdning der er 

gældende hos FEE, der, som omtalt i kapitel 4, anbefaler at alternative erklæringer til revision, 

herunder review, bør ”markedsføres” bedre af revisorstanden. I lighed med hvad vores empiri 

kommer frem til, er det også FEE’s opfattelse, at reviewerklæringen ikke forstås i den brede 

offentlighed og muligvis også misforstås.  

 

Det kan således afledes, at revisorstanden bør engagere sig i at skabe en forståelse hos 

regnskabsbrugerne for, hvornår nok er nok, ligesom revisorstanden selv bør nå til enighed om, 

hvad der er omfattet af standarden, herunder hvor høj grad af sikkerhed der konkret opnås. 

 

Som statsautoriseret revisor Steen Dahl Andersen oplyser, kan en mulig forklaring på spændet 

mellem den teoretiske grad af sikkerhed og den forventede grad af sikkerhed ved et review 

forklares ved, at der i praksis oftest reelt vil være mere sikkerhed i konklusionen på 

årsregnskabet, end hvad RS 2400 berettiger til. Dette skyldes, at virksomhederne køber 

tillægsydelser (ekstra arbejdshandlinger) i form af bl.a. regnskabsmæssig assistance, omfattende 

bl.a. kontrol af bogføring, opstilling af årsregnskabet, afstemninger m.v.   

Dette ændrer dog ikke på, at graden af sikkerhed revisor afgiver sin konklusion med, ikke kan, 

og ej heller skal, overstige den grad af sikkerhed der udstikkes af standarden. At revisor så rent 

faktisk har udført en række tillægshandlinger efter aftale med kunden, som vil højne graden af 

sikkerhed i erklæringen, kan og bør ikke komme til ekstern regnskabsbrugers kendskab, og 

dermed ifølge David Flint være uden betydning for graden af sikkerhed erklæringen afgives 
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med.  Den forventelige grad af sikkerhed, som en ekstern regnskabsbruger teoretisk kan have til 

erklæringen, kan og bør således ikke overstige, de krav der eksplicit fremgår af standarden. 

Man kan dog, som også statsautoriseret revisor Steen Dahl Andersen påpeger, diskutere, om ikke 

også revisor med sine tillægsydelser dermed selv bidrager til at skabe for høje forventninger hos 

regnskabsbrugerne, i forhold til hvad RS 2400 berettiger til. Udførelsen af disse tillægsydelser 

kan således have bidraget til at skabe en institutionaliseret forventning i bankerne om, at disse 

handlinger er en del af standarden, hvorved forventningskløften forøges.  

 

6.4. Revisors kompetencer og professionelle dømmekraft 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at erhvervsrådgiverne overvejende har nogen grad af tillid, om 

end begrænset, til revisors kompetencer og professionelle dømmekraft og dermed til det arbejde 

revisor udfører. Set i relation til RS 2400 og FSR’s udkast til udvidet gennemgang synes dette at 

være et problem. De to standarder er således yderst sparsomme i sine eksplicitte instrukser 

omkring arbejdshandlinger, og overlader det dermed til revisors professionelle dømmekraft at 

afgøre, hvad der skal udføres af arbejdshandlinger for at opnå begrænset sikkerhed.  

 

Regnskabsbrugerne har ikke mulighed for i tilstrækkelig grad at kontrollere de konkrete 

arbejdshandlinger, som revisor udfører for at indsamle tilstrækkeligt bevis. Det eneste konkrete 

bevis regnskabsbrugerne har på at revisor har udført handlinger, er således ofte, at der foreligger 

et årsregnskab med en revisorerklæring. Som David Flint anfører i hans teori, så er det derfor 

strengt nødvendigt, at regnskabsbrugerne har tillid til revisors kompetencer, herunder den 

professionelle dømmekraft, for dermed også at have tillid det arbejde revisor udfører for at 

erklære sig om at informationerne i årsregnskabet er retvisende. 

 

Det er vores overbevisning, at den forholdsvist begrænsede tillid, som erhvervsrådgiverne har til 

revisorstanden, primært skyldes den tidligere nævnte forventnings- og forståelseskløft. Andre 

forhold som negativ medieomtale i forbindelse med erhvervsskandaler, der i mange tilfælde også 

har ramt banksektoren, eksempelvis sagen om IT Factory, kan med overvejende sandsynlighed 

også spille ind. Ikke desto mindre synes revisorstanden i Danmark, at have en klar opgave forude 

med at forbedre deres image overfor bankerne.  
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6.5. Standarder i praksis 

Som det omtales i kapitel 2, påpeger David Flint, at standarder skal kunne anvendes af 

regnskabsbrugerne til at få indsigt i, hvilke arbejdshandlinger revisor skal udføre forud for 

afgivelsen af erklæring på årsregnskabet. Hermed kan standarderne anvendes som grundlag for 

bedømmelse af revisors ansvarlighed, ved at kontrollere revisors udførte arbejde til de krav der 

fremgår i standarderne, og som samtidigt må danne praksis for de forventninger, 

regnskabsbrugere kan have til den afgivne konklusion.  Afledt heraf stiller det ifølge Flint også 

krav til, at standarderne er forståelige for regnskabsbrugerne, for at der ikke skal opstå en 

forståelseskløft mellem revisor og regnskabsbruger.  

 

Da standarderne samtidigt afgrænser og udstikker retningslinjerne for revisors arbejde, så kan og 

skal revisor bruge standarderne som reference til at vurdere, om det udførte arbejde lever op til 

samfundets behov og forventninger. Hermed må der også være krav om, at standarden er 

forståelig for revisor. Som statsautoriseret revisor Steen Dahl Andersen anførte i det foretagne 

interview, er det hans vurdering og erfaring, at revisorerne ikke engang selv forstår standarden 

for review, herunder hvilken grad af sikkerhed, der skal opnås, omfanget af planlægningen samt 

art og omfang af arbejdshandlinger. Specielt standardens punkt 22 om at revisor skal udføre 

”yderligere eller mere omfattende handlinger”, når revisor støder på oplysninger, der kan være 

væsentligt fejlbehæftede, synes ikke at blive opfattet ensartet i revisorstanden. Standarden er 

således ikke engang forståelig for revisorstanden selv, hvorfor der selv her synes at være en 

”intern forståelseskløft”.  

 

6.6. En alternativ erklæring – behov og potentiale 

Standarder skal ifølge David Flint løbende tilpasses, så de afspejler samfundets behov og 

forventninger. Som det fremgår af interview og øvrig analyse i foregående kapitler, er der såvel i 

teorien som i praksis et stort spring i graderne af sikkerhed mellem revision og review, hvilket 

anskueliggør behovet for en erklæring, der befinder sig herimellem. Når nu bankernes 

forventninger og behov tilsyneladende ikke dækkes af de øvrigt gældende erklæringer end 

revision, så har revisorstanden reelt ikke et tilstrækkeligt produkt at tilbyde denne væsentlige 

interessentgruppe. Den tilpasning David Flint påpeger som værende nødvendig, synes således 

ikke at være indfriet i praksis.   
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6.6.1. Er erklæring om udvidet gennemgang et brugbart alternativ? 

FSR’s udkast til RS XXXX - Udvidet gennemgang kan ses som et forsøg på at imødegå 

samfundets behov for en erklæring, der befinder sig mellem revision og review.  

 

Ved den foretagne spørgeskemaundersøgelse fandt vi, at bankrådgiverne anser de fem 

supplerende handlinger, der skal udføres ved en udvidet gennemgang, for at tilføre øget grad af 

sikkerhed til revisors konklusion i forhold til den grad af sikkerhed, der foreligger ved erklæring 

om review. Det er således paradoksalt, at bankerne tilsyneladende tillægger erklæring om 

udvidet gennemgang mindre grad af sikkerhed, end der anses at være ved erklæring om review. 

Den værdi bankerne umiddelbart tillægger de fem supplerende handlinger er endvidere større, 

end hvad vi mener de berettiger til. Således er det vores holdning, at der med erklæringen om 

udvidet gennemgang reelt er tale om en erklæring med omtrent samme begrænsede sikkerhed 

som RS 2400. Vi anser således de fem supplerende handlinger for blot at tilføre begrænset, 

nærmest uvæsentlig, merværdi til graden af sikkerhed. En holdning der, som det fremgår af det 

foretagne interview, deles med statsautoriseret revisor Steen Dahl Andersen. Han mener endog, 

at graden af sikkerhed i udvidet gennemgang er præcis den samme som i review, nemlig 51 %. 

Ovenstående vurdering af udvidet gennemgang synes at indikere, at der i lighed med ved 

reviewerklæringen således også her er en potentiel forventnings- og forståelseskløft mellem 

samfundet (bankerne) og revisorstanden.  

 

FSR’s udkast til udvidet gennemgang indeholder derudover stort set samme krav om ”yderligere 

eller mere omfattende handlinger” som RS 2400. Det er således vores holdning og vurdering, at 

standarden for udvidet gennemgang har potentiale for at skabe samme forståelseskløft som RS 

2400, både hos regnskabsbrugere og revisorstanden selv, såfremt FSR ikke udførligt 

kommunikerer omfang og formål med standarden. 

 

Vi anser det for at være en bedre løsning, at der i tillæg til et review efter RS 2400 udføres 

substanshandlinger på væsentlige og risikofyldte regnskabsposter – en fremgangsmåde der 

umiddelbart svarer til de krav, som man har indført i en ny alternativ erklæring i England. En 

sådan substansbaseret tilgangsvinkel ville i vore øjne kunne bidrage væsentligt bedre til en 

forøgelse af graden af sikkerhed end de fem supplerende handlinger, der var på tale i FSR's 

udkast til erklæring om udvidet gennemgang. Efter vores overbevisning er der ligeledes større 
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sandsynlighed for at kunne imødekomme bankernes tilsyneladende forventninger og behov ved 

udførelsen af substanshandlinger på væsentlige og risikofyldte poster, frem for at supplere med 

de fem nævnte arbejdshandlinger. 

 

Udførelsen af substanslignende handlinger kunne efter vores opfattelse være omfattet af det 

seneste udkast til ISRE 2400. Af udkastet fremgår, at revisor skal evaluere tilstrækkeligheden og 

egnetheden af det bevis, der er opnået ved forespørgslerne og de analytiske handlinger, og 

beslutte hvorvidt det er nødvendigt at foretage yderligere handlinger for at afdække risikoen for 

væsentlige fejl i årsregnskabet. Det fremgår videre af udkastet til ISRE 2400, afsnit A97, at disse 

yderligere handlinger, foruden yderligere forespørgsler og analyser, kan være kontrolprocedurer, 

der fokuserer på indhentelse af bevis for tilstedeværelse, værdiansættelse eller måling, eller 

periodiseringen af disse beløb eller oplysninger i forbindelse med specifikke konti eller 

transaktioner - altså arbejdshandlinger der har karakter af revisionslignende substanshandlinger. 

 

Man kan stille spørgsmålstegn ved, om bankerne reelt har et behov for en revision af 

virksomhedernes årsregnskaber, eller om der i realiteten bare er tale om en måde at minimere 

risikoen og omkostningerne banken påtager sig. Revision er således alene en omkostning for 

virksomhederne, mens bankerne gratis får høj grad af sikkerhed for det retvisende billede i 

virksomhedernes årsregnskab til brug for deres kreditvurdering. 

 

Ser vi mod England er grænserne for revisionspligt gradvist lempet helt op til EU’s maksimale 

grænser, jf. endvidere kapitel 4, og de engelske banker synes over tid at have tilpasset sig 

situationen, og accepteret selskabernes fravalg af revision. Således har 80 % af de engelske 

virksomheder med mulighed herfor fravalgt revision. Undersøgelser påpeger, at bankerne i stedet 

tillægger andre forhold end årsregnskabet væsentlig betydning i kreditvurderingen. Vi vurderer, 

at dette over tid også vil kunne vinde indpas i Danmark. I en tid med finanskrise kan det dog 

synes langt sværere at opnå denne accept hos bankerne, og spørgsmålet er, om finanskrisen har 

trukket så dybe spor, at tiden alene kan danne baggrund for en accept, eller om der i stedet skal 

andre impulser til. 
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6.6.2. Politikernes indstilling til en alternativ erklæring 

Som David Flint anfører, er det samfundets behov som helhed, og derved ikke revisorerne, de 

faglige (standardudstedende) organer eller for den sags skyld politikkerne selv og alene, der i 

sidste ende fastlægger hvilke standarder, der skal finde anvendelse. 

I en verden i konstant forandring og med løbende ændringer i forventningerne til revisors 

arbejde, kan det dog fra tid til anden være problematisk at fastslå, hvilke standarder der er 

passende/nødvendige at anvende, hvilket understreger nødvendigheden af en åben dialog mellem 

de forskellige interessenter i samfundet. En dialog der i praksis synes at mangle, og måske endda 

bliver ignoreret af politikerne, henset til aflysningen af det ellers planlagte udvalgsarbejde 

omkring en alternativ erklæring i forbindelse med fremsættelsen af L190 2009-10.  

 

Vi har i forbindelse med indsamling af datamateriale til brug for udarbejdelsen af nærværende 

afhandling, rettet henvendelse til samtlige repræsentanter (erhvervsordførerne for de respektive 

partier samt løsgængerne) i Folketingets erhvervsudvalg.  Henvendelsen er foretaget med 

henblik på at få deres tilbagemelding på deres (partis) holdning til revisionspligt for selskaberne i 

regnskabsklasse B, samt deres (partis) vurdering af en eventuel fremtidig mulighed for, at hele 

eller en del af regnskabsklasse B kan få udført "udvidet gennemgang" i stedet for revision.  

Baseret på erhvervsordførernes udtalelser150 kan det konkluderes, at der generelt er et politisk 

flertal for en lempelse af revisionspligten, og endvidere også for indførelsen af en alternativ 

erklæring i stil med den om udvidet gennemgang, som var på tale i forbindelse med 

fremsættelsen af L190 2009-10. Således har kun Colette L. Brix (DF) og Frank Aaen (EL) 

tilkendegivet, at de er modstandere af en lempelse af revisionspligten, og dermed en alternativ 

erklæring som eksempelvis udvidet gennemgang.  

 

De partier der går ind for indførelsen af en alternativ erklæring tilkendegiver alle, at de er 

opmærksomme på den udfordring, der ligger i at udarbejde en erklæring, som imødekommer 

bankernes behov og forventninger. Det kunne således tyde på, at fremtiden for en eventuel 

alternativ erklæring er helt og holdent overladt til bankernes nåde. Dette kan, henholdt til 

resultatet af vores spørgeskemaundersøgelse i sig selv godt være en anelse skræmmende for os 

som revisorer, henset til den forståelseskløft til de nugældende standarder, der lader til at herske 

hos bankerne. 

                                                 
150  For de enkelte tilbagemeldinger henvises til bagvedliggende bilag 4. 
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Umiddelbart kan vi af vores undersøgelse udlede, at samfundet, og her må sættes lighedstegn 

med bankerne/långiverne som den klart væsentligste eksterne interessent for SMV’erne, ikke er 

klar til en standard for udvidet gennemgang. I hvert fald ikke i den form, der blev fremlagt i 

forbindelse med lovforslag L190 2009-10. Vi kan som udgangspunkt kun give Finansrådet og 

flere af de politiske partier ret i, at der ikke er meget øget sikkerhed i de fem supplerende 

arbejdshandlinger i forhold til i erklæringen om review. Efter vores overbevisning kan det derfor 

godt forsvares, at erklæringsstandarden for udvidet gennemgang ikke blev vedtaget og hjemlet i 

dansk lovgivning.  

Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man ikke nedsatte en arbejdsgruppe til at se på 

en alternativ erklæring. Som det fremgår af tidligere kapitler, så synes der at være et utvivlsomt 

behov i samfundet for en erklæring til at lappe hullet i graden af sikkerhed mellem den 

nugældende erklæring for review og revision.  

 

IAASB er ved at opdatere standarden for review (ISRE 2400), og som vi har anført tidligere 

lader det til, at graden af sikkerhed vil blive øget i forhold til den nugældende standard. Det er 

interessant om den endelige opdatering heraf kommer til at imødekomme samfundets behov og 

forventninger. Under alle omstændigheder ville nedsættelsen af en arbejdsgruppe i Danmark 

efter vores mening hjælpe på og øge den dialog mellem revisorer, lovgivere og interessenterne 

der tilsyneladende mangler, og derved finde frem til en konsensus omkring indbyrdes behov og 

forventninger, så disse kunne nærme sig hinanden, hvorved forståelses- og forventningskløften 

ville kunne mindskes betragteligt. 
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7. Konklusion 

Det overordnede formål med afhandlingen er at undersøge, hvilke forventninger bankerne har til 

den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskaberne for SMV-segmentet, og om hvorvidt 

bankerne forstår indholdet i og omfanget af de pågældende erklæringer.  

 

Afhandlingens ovennævnte hovedspørgsmål, er søgt besvaret ud fra en række underspørgsmål, 

der vedrører teori, analyse og vurdering, der i såvel problemformuleringen (afsnit 1.2) som i den 

efterfølgende behandling i afhandlingen, er grupperet i disse separate dele. Systematikken i den 

nedenfor følgende konklusion vil derfor være, at vi besvarer de enkelte underspørgsmål 

kronologisk i relation til deres gruppering, før vi runder af med at konkludere på selve 

afhandlingens hovedspørgsmål.     

 

7.1. Teoretisk del 

Første undergruppering af problemformuleringen, og dermed første del af afhandlingen, består af 

en teoretisk referenceramme, hvor vi søger at undersøge følgende underspørgsmål: 

1.1 Hvorfor er der ifølge teorien et behov for den uafhængige revisors erklæringer? 
1.2 Hvordan forklarer teorien de indbyrdes forhold mellem revisorerne og 

standarderne, og de behov og forventninger som samfundet, herunder bankerne, 
har? 

1.3 Hvilke typer af revisorerklæringer på årsregnskaber findes der og hvad er graden 
af sikkerhed i de enkelte erklæringer? 

 

Agentteorien forklarer behovet for revisors ydelser ud fra et trepartsforhold bestående af en 

principal, en agent og revisor, hvor den uafhængige revisor er et omkostningseffektivt middel til 

at mindske divergerende mål og asymmetrisk information mellem principal og agent. Revisors 

erklæring på en virksomheds årsregnskab kan således bruges til at mindske interessekonflikter 

mellem virksomheden (agent) og de interessenter (principaler), der anvender informationerne i 

årsregnskabet.  

 

Ifølge teoretikeren David Flint kan revisors rolle anses som et socialt koncept, hvor det er 

forventninger og behov hos samfundets interessenter, der opstiller rammerne for revisors virke. 

Standardernes (regnskabsstandarder, lovgivning, etisk kodeks m.v.) funktion i samfundet bliver 

dermed at udstikke reglerne for og kravene til revisors virke og arbejdsprocesser. Samfundets 
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behov og forventninger er under konstant forandring, hvorfor lovgivere, standardsættere og 

revisorstanden har en forpligtelse til kontinuerligt at tilpasse standarder, kompetencer, 

arbejdsprocesser m.v. til samfundets behov og forventninger.  

 

Såfremt revisor udfører arbejde, der ikke lever op til de forventninger regnskabsbrugerne måtte 

have hertil, opstår der det som teorien benævner en forventnings- og/eller forståelseskløft. Hvor 

forventningskløften alene vedrører forventningsmæssige konflikter, opstår forståelseskløften, når 

regnskabsbrugeren har manglende faglig indsigt i revisors arbejde. Urimelige forventninger til 

revisors arbejde kan svække tilliden til revisorstanden og herunder standens anseelse som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Hvis regnskabsbrugerne omvendt har rimelige forventninger, 

der dog ikke opfyldes grundet utilstrækkelige standarder eller mangelfuldt arbejde hos revisor, 

vil disse forventninger være berettigede at opfylde ud fra en samfundsøkonomisk cost-benefit-

betragtning. Kløfterne skal således forsøges mindsket eller elimineret, og både lovgivere, 

regnskabsbrugere og revisorer kan og bør bidrage hertil. 

 

Revisors erklæringsafgivelse er overordnet reguleret via revisorloven. For de erklæringer, der 

afgives med sikkerhed, er reguleringen herefter bestemt af begrebsrammen for 

erklæringsopgaver med sikkerhed. De enkelte erklæringer reguleres herefter i mere detaljeret 

form i revisionsstanderne (RS’erne). 

 

I Danmark er der mulighed for at afgive følgende revisorerklæringer på årsregnskabet; revision, 

review (RS 2400) og assistance med regnskabsopstilling (RS 4410). De to førstnævnte er 

erklæringer med sikkerhed. 

Erklæring om revision skal give en høj grad af sikkerhed. Efter teorien er høj grad af sikkerhed 

defineret som 95 % sikkerhed. Erklæringen om revision er udførligt reguleret gennem 37 

revisionsstandarder.   

Review skal give begrænset grad af sikkerhed. Revisor indsamler primært bevis gennem 

arbejdshandlingerne forespørgsel og analytiske handlinger. Erklæringen er reguleret af en enkelt 

regnskabsstandard (RS 2400), der i begrænset form anfører kravene til reviewprocessen, og 

dermed overlader meget til revisors tolkning og professionelle dømmekraft. Af samme årsag 

anses den teoretisk grad af sikkerhed at ligge et sted mellem 50 – 80 % - afhængig af hvilken 

revisor man spørger. 
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I assistance med regnskabsopstilling (RS 4410) utrykker revisor ingen grad af sikkerhed i 

erklæringen.   

 

Foruden ovenstående erklæringsstandarder har FSR, i forbindelse med regeringens fremlæggelse 

af lovforslag L190 2009-10, udarbejdet og forsøgt at få hjemlet en ny erklæringsstandard med 

sikkerhed for SMV-segmentet, der lyder navnet udvidet gennemgang. FSR’s hensigt med 

erklæringen er, at kunne tilbyde en erklæring der er en mellemting mellem revision og review – 

også hvad angår grad af sikkerhed. I forhold til et review indeholder standarden fem supplerende 

arbejdshandlinger. 

 

7.2.  Analytisk del 

I afhandlingens analytiske del søger vi, dels gennem interview med en statsautoriseret revisor, og 

dels gennem en empirisk spørgeskemaundersøgelse rettet mod en række erhvervsrådgivere og 

erhvervskundechefer i danske banker, at undersøge og besvare nedenstående underspørgsmål, 

hvoraf spørgsmål 2.1 og 2.2 tilmed er helt centrale for besvarelsen af problemformuleringens 

hovedspørgsmål:   

2.1 Hvorledes er bankernes kendskab til de forskellige revisorerklæringer på 

årsregnskaberne, herunder revisors arbejdshandlinger relateret til de enkelte 

erklæringer?  

2.2 Hvad er bankernes forventninger til revisors arbejdshandlinger og graden af 

sikkerhed i de forskellige erklæringer på årsregnskaberne, og hvorledes 

harmonerer de med revisorstandens syn herpå? 

2.3 Hvordan ser bankerne muligheden for FSR’s udkast til erklæring om udvidet 

gennemgang som et brugbart alternativ til erklæring om revision?  

 

De foretagne empiriske undersøgelser viser, at ved en erklæring om revision har bankerne ”høje 

forventninger” til, hvad revisor skal udføre af arbejdshandlinger. Dette hænger godt sammen 

med de krav, som erklæringens dertilhørende revisionsstandarder foreskriver. Bankernes 

forventning til graden af sikkerhed i en revisionspåtegning stemmer endvidere nogenlunde 

overens med revisionsbranchens og den teoretiske opfattelse af graden af sikkerhed. Bankerne 

synes således at have forståelse for kravene til og graden af sikkerhed ved en revision.  
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Ved revisors erklæring om review synes bankernes forståelse af og forventninger til 

arbejdshandlingerne derimod ikke at stemme overens med de krav, som RS 2400 synes at 

udstikke. Således indikerer den empiriske undersøgelse, at en væsentlig andel af respondenterne 

forventer, at revisor udfører substanshandlinger på ”problemfyldte regnskabsposter”, som f.eks. 

fysisk kontrol af varelager. 

Blot henholdsvis 33 % og 23 % af de adspurgte forventer/tror, at revisor ved et review skal 

udføre forespørgsler til ledelse og ledende medarbejdere og foretage regnskabsanalytiske 

handlinger. Paradoksalt nok er det netop de to eneste former for arbejdshandlinger, som 

standarden stiller eksplicit krav om. 

Baseret på respondenternes tilsyneladende urimelige krav til revisors udførte arbejde ved et 

review efter RS 2400, synes der således at eksistere en betydelig forståelses- og 

forventningskløft, til de arbejdshandlinger revisor udfører i relation til afgivelsen af en 

reviewerklæring, for en forholdsvis stor og væsentlig andel af bankernes erhvervsrådgivere og 

erhvervskundechefer. 

 

Bankerne forventer, at den grad af sikkerhed revisor opnår ved et review ligger på 70 %. Denne 

forventning synes at ligge væsentligt over den grad af sikkerhed, der må kunne forventes ud fra 

standardens forskrifter. En grad af sikkerhed der i revisorstanden, anses for at være på ca. 50 %. 

Denne relativt store forskel i opfattelsen af graden af sikkerhed ved review er endnu en 

tydeliggørelse af, at der eksisterer en forventningskløft mellem bankerne og revisorstanden.  

 

Bankernes forventede grad af sikkerhed ved assistance med regnskabsopstilling er overraskende 

høj. Til trods for at revisors erklæring er afgivet uden nogen grad af sikkerhed, tilkendegiver 

bankerne alligevel at de anser erklæringen for at tilføre regnskabet en grad af sikkerhed på ca.  

42 %. 

 

Generelt kunne resultaterne af den foretagne spørgeundersøgelse tyde på, at revisorstanden skal 

stramme sig an og blive bedre til at kommunikere til regnskabsbrugerne (bankerne), hvad de skal 

og ikke skal foretage sig for at kunne afgive de erklæringer, der ikke giver høj grad af sikkerhed. 

Angående FSR’s udkast til erklæring om udvidet gennemgang viser resultatet af den foretagne 

spørgeskemaundersøgelse, at bankernes erhvervsrådgivere og erhvervskundechefer anser de fem 
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supplerende handlinger, der skal udføres ved erklæringen om udvidet gennemgang, for at øge 

styrken af revisors konklusion (graden af sikkerhed) i forhold til erklæringen om review.  

Det er derfor selvmodsigende såvel som overraskende, at bankerne tilsyneladende, samlet set, 

tillægger erklæringen om udvidet gennemgang mindre grad af sikkerhed (65 %) set i forhold til 

erklæringen om review (70 %). Dette forhold kan ligeledes antyde, at der eksisterer en 

forståelseskløft i relation til bankernes kendskab til revisors erklæringer og arbejdshandlinger.  

 

Den foretagne spørgeskemaundersøgelse viser, at bankerne kun i begrænset omfang ville kunne 

acceptere, at deres kunder fremsender et årsregnskab med erklæring om udvidet gennemgang. 

Således svarer 59 % af respondenterne, at de kun kan acceptere det i nogle tilfælde, mens 12 % 

slet ikke ville acceptere det.  

FSR’s ønske med erklæringen om udvidet gennemgang var, at det skulle gøres lovpligtigt at få 

udført udvidet gennemgang for de virksomheder, der udnytter muligheden for at fravælge 

revisionen. Set i lyset af vores undersøgelser, synes FSR at have en stor opgave forude om at 

overbevise interessenterne om værdien af erklæringen, og/eller måske rettere at tilpasse 

erklæringen til interessenternes behov og forventninger.  

Det foretagne interview med en statsautoriseret revisor synes at bekræfte dette. Han mener 

således, at erklæringens fem supplerende handlinger ikke tilfører nogen reel værdi til graden af 

sikkerhed, hvorfor standarden i hans øjne vil have samme begrænsede sikkerhed som RS 2400. 

Han vurderer, at erklæringen i sin nuværende form dermed vil have samme begrænsede 

muligheder for at blive accepteret af bankerne, som det er tilfældet for RS 2400.  

 

7.3. Vurderende del 

I afhandlingens vurderende del har vi sammenkoblet teori og analyser, og vil på den baggrund 

bl.a. søge at besvare følgende spørgsmål: 

3.1 Hvorledes stemmer samfundets, herunder bankernes, behov for erklæringsstandarder på 

årsregnskaber overens med de nugældende erklæringer? 

 

Vores analyse og vurdering fastslår, at lempelser af revisionspligten både nationalt og 

internationalt har skabt et hul mellem graden af sikkerhed i erklæringerne på årsregnskaberne. 

De nugældende alternative revisorerklæringer til revision, som f.eks. review, synes ikke at 
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opfylde interessenternes krav, hvorfor der er et samfundsbehov for udvikling af nye standarder 

til at bygge bro mellem springene i graderne af sikkerhed mellem erklæringerne.     

 

Den foretagne spørgeskemaundersøgelse antyder, at et årsregnskab med reviewerklæring 

tillægges betydeligt lavere værdi i bankernes kreditvurdering end et regnskab med 

revisionserklæring. Tilmed tegner undersøgelsen et billede af, at bankerne kun i begrænsede 

tilfælde accepterer, at deres kunder ikke får revideret årsregnskabet. Det er således alene 

revisionserklæringen, der synes at dække de danske bankers behov.    

 

Da interessenternes, og herunder bankernes, forventninger og behov tilsyneladende ikke dækkes 

af de øvrigt gældende erklæringer end revision, så har revisorstanden reelt ikke på nuværende 

tidspunkt et tilstrækkeligt produkt at tilbyde denne væsentlige interessentgruppe, i tilfælde af at 

virksomhederne har et ønske om at fravælge revision af årsregnskabet. Den kontinuerlige 

tilpasning af standarder til samfundets skiftende behov, som David Flint påpeger som værende 

nødvendig, synes således ikke at være indfriet i praksis.   

 

7.4. Overordnet konklusion 

Foregående besvarelser af underspørgsmålene leder os frem til, i en kort afrunding, at 

konkludere på problemformuleringens hovedspørgsmål: 

 

Hvad er bankernes forventninger til de forskellige erklæringer på årsregnskaberne for 

små og mellemstore virksomheder, som den uafhængige revisor kan afgive, og forstår 

bankerne erklæringerne? 

 

Bankernes forventning og forståelse af revisionserklæringen på årsregnskabet synes at stemme 

overens til erklæringens tilhørende revisionsstandarder.  

Derimod synes bankerne at have manglende forståelse for reviewerklæringen, og have 

overdrevne forventninger til revisors arbejdshandlinger i relation hertil. Således forventer en 

væsentlig andel af bankerne at revisor udfører substanshandlinger som f.eks. kontrol af 

tilstedeværelse af varelager. Paradoksalt nok så forventer størstedelen ikke, at revisor skal udføre 

forespørgsler til ledende medarbejdere og analytiske handlinger, hvilket ellers netop er de eneste 
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arbejdshandlinger som RS 2400 positivt anfører, skal udføres af revisor. Der synes således at 

eksistere en markant forventnings- og forståelseskløft i relation til review. 

Bankerne forventer at graden af sikkerhed ved et review ligger på 70 %. Et tal der ligger over 

revisorstandens egne betragtninger, der generelt ligger på ca. 50 %. Til trods for at bankerne 

tillægger erklæringen forholdsvis høj grad er sikkerhed, er det kun i begrænsede tilfælde, at de 

accepterer, at deres kunder får udført review af årsregnskabet. Undersøgelsen kan således 

indikere, at alene revisionserklæringen synes at være den eneste af de nugældende erklæringer, 

der indfrier bankernes nuværende behov og forventninger.   

Hvad angår assistance med regnskabsopstilling (RS 4410) tillægger bankerne erklæringen en 

grad af sikkerhed på 42 %. Et meget højt tal, set i forhold til at revisor afgiver erklæringen uden 

sikkerhed.  

 

Overordnet set kan det således konkluderes, at bankerne generelt har for høje forventninger til 

arten og omfanget af revisors arbejdshandlinger ved andre erklæringer end revision, og at de 

efter alt at dømme ikke har en tilstrækkelig forståelse for arten og omfanget af disse 

erklæringstyper.  
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8. Perspektivering 

Som en naturlig forlængelse af afhandlingens behandling af revisors erklæringer på 

årsregnskaberne for de små og mellemstore virksomheder, kan det være interessant at gøre sig 

nogle overvejelser om, hvor vi i Danmark er på vej hen i relation til revisionspligten.  

 

Afledt af den udvikling der har været herhjemme såvel som i de øvrige EU-lande, er det vores 

forventning, at der gradvist vil ske en yderligere lempelse af revisionspligten i de kommende 10 

år. Dels for at opfylde EU’s ønske om at revisionspligten skal lempes, men også for at reducere 

den potentielle skævvridning i konkurrenceevnen internt i EU, som følge af uens vilkår for 

selskaber grundet forskelle i omkostninger til revisor. På baggrund af vores forespørgsel til 

erhvervsordførerne i Folketinget, anser vi det dog ikke for sandsynligt at man vil lempe op til 

EU’s maksimalt tilladte grænse – en grænse som i øvrigt forhøjes med 20 % hvert femte år – idet 

det vurderes ud fra forespørgslen, at der ikke vil kunne skabes politisk flertal herfor. 

 

Som det fremgår af afhandlingen, er der opstået et hul i graden af sikkerhed mellem de 

eksisterende erklæringer. Et hul der vil blive større, i takt med at revisionsgraden lempes. Der er 

således basis for at indføre en alternativ erklæring til at dække det hul der er opstået mellem 

graderne af sikkerhed ved henholdsvis revision og review.  

Med henblik på at undersøge og klarlægge, hvad de enkelte interessenter reelt og konkret har 

behov for i en eventuel ny erklæringsstandard, vil det være nødvendigt at der etableres en bredt 

funderet dialog med flere af SMV'ernes væsentligste interessenter. Det bør i den forbindelse 

undersøges, hvilke forventninger og krav der er til revisors specifikke arbejdshandlinger og 

bevisindsamling (art og omfang), for på den baggrund at kunne fastlægge den ønskede grad af 

sikkerhed i erklæringen. Dialogen kan samtidigt bruges af FSR til at få fastlagt, hvad der kan 

og/eller skal gøres for at forhindre, at der enten udvikles en mangelfuld erklæringsstandard, eller 

at der opstår urimelige forventninger til en sådan ny potentiel erklæring, i et sådant omfang som 

vores undersøgelse har vist, at bankerne på nuværende tidspunkt synes at have til review (RS 

2400). 
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Bilag 1  

Anvendte fagspecifikke forkortelser 

AMVAB Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder 

E&S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

FEE Federation of European Accountants 

FRR Foreningen Registrerede Revisorer 

FSR Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board 

ICAEW Institute of Chartered Accounts in England and Wales  (svarer til FSR i Danmark) 

IFAC International Federation of Accountants 

RS Revisionsstandard 

SMV Små og mellemstore virksomheder 

ÅRL Årsregnskabsloven 
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Bilag 2  

Spørgeskema med tilhørende besvarelser 

 

Introduktion 
Vi er to studerende, der er i gang med at skrive kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet. I 

vores afhandling analyserer vi regnskabsbrugernes, og i særdeleshed bankernes, syn på 

revisionspligten for selskaber i regnskabsklasse B, herunder holdningen til et eventuelt alternativ 

til revision, såfremt der fra lovgivers side bliver skabt mulighed herfor. 

  

Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at give os et indblik i holdningen til revision hos de 

bankrådgivere der håndterer de små og mellemstore erhvervskunder i det daglige. 

  

Deltagelsen i undersøgelsen er 100 % frivillig, og alle besvarelsernes detaljer, herunder 

oplysninger om hvem du er og hvilken bank du repræsenterer, vil forblive anonyme for opgavens 

læsere såvel som for os. 

  

Vores forhåbning er, at du vil bruge ca. 10 minutter på at besvare spørgeskemaet, og dermed 

bidrage til at skabe helt ny viden på området om holdningen til revisionspligt. Din besvarelse er 

til stor værdi for os, og vi takker på forhånd for din hjælp. 

  

  

1. Er du rådgiver for erhvervskunder eller privatkunder? 

 

Såfremt du betjener begge typer af kunder bedes du vælge hvilken type af kunder du oftest 

betjener  

 Erhvervskunder 

 Privatkunder 

 

[Såfremt der svares ”Privatkunder” er interviewet slut, og respondenten dirigeres til 

”Interview afsluttet”] 

  

Erhvervskunder 235 100%

Privatkunder 0 0%

Total 235 100%
 

 

  



Revisors erklæring på årsregnskabet Bilag 2 Spørgeskema inkl. besvarelser   

2-2 

 

2. Hvor længe har du arbejdet som erhvervskunderådgiver? 

 0-4 år 

 4-8 år 

 8-12 år 

 Mere end12 år 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-4 år 4-8 år 8-12 år Mere end12 år

 
 

 

3. Hvor mange årsrapporter læser du i gennemsnit hvert år? 

 Op til 25 

 Mellem 25 og 50 

 Mellem 50 og 75 

 Mellem 75 og 100 

 Mere end 100 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Op til 25 Mellem 25 og 50 Mellem 50 og 75 Mellem 75 og 100 Mere end 100
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4. Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har du (højest gennemførte uddannelse)  

 Kort videregående uddannelse 

 Mellemlang videregående uddannelse 

 Lang videregående uddannelse 

  

Kort videregående uddannelse 71 30%

Mellemlang videregående 

uddannelse
144 61%

Lang videregående uddannelse 20 9%

Total 235 100%
 

 
 

5. Revisor har mulighed for at afgive 3 forskellige typer af erklæringer/påtegninger på 

virksomhedens årsrapport - revisionspåtegning, reviewerklæring eller erklæring om 

assistance med regnskabsopstilling. 

  

Hvor stor værdi tillægger du en årsrapport, når  

 

 

Meget 

stor værdi 

Relativt 

stor værdi 

Relativt 

lille værdi 

Ingen 

eller 

næsten 

ingen 

værdi Ved ikke 

der er 

erklæring/påtegning 

om revision 

     

Der er 

erklæring/påtegning 

om review 

     

Der er 

erklæring/påtegning 

om assistance med 

regnskabsopstilling 
(ikke revideret) 

     

Der ikke er afgivet 

erklæring af en 

uafhængig revisor 
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0,00
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0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Meget stor værdi

Relativt stor værdi

Relativt lille værdi

Ingen eller næsten ingen værdi

Ved ikke

 
 

6. I det følgende vil vi bede dig (ved markering) at tilkendegive, om du mener der er krav om at 

afgive supplerende oplysning i følgende tilfælde  

   

 Revision Review 

Udlån til ultimativ 

kapitalejer (privatperson) 

eller ledelse 

  

Fejl og forsinkelser i 

afregningerne af A-skat, 

moms m.v. 

  

 

Revision Review

Udlån til ultimativ kapitalejer (privatperson) eller 

ledelse
91% 38%

Fejl og forsinkelser i afregningerne af A-skat, 

moms m.v.
72% 38%

 
 

 

7. Har det nogen særlig betydning for din vurdering af virksomhedens årsrapport, om der i 

revisors erklæring er afgivet supplerende oplysning?  

 Ja, i meget høj grad 

 Ja, i nogen grad 

 Nej, det har ingen betydning 

 Ved ikke 
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Ja, i meget høj grad 123 52%

Ja, i nogen grad 109 46%

Nej, det har ingen betydning 2 1%

Ved ikke 1 0%
 

 

  

8. Der er mange lighedspunkter mellem et lille selskab og en virksomhed som er personligt 

drevet. Er der forskel på dine krav og forventninger (til såvel materiale, som i bred forstand) 

til henholdsvis det lille selskab og en personlig virksomhed?  

 Ja 

 Nej 

 Ved ikke 

 

[Såfremt der svares ”Ja” anmodes respondenten om, med egne ord, at angive hvori 

forskellen ligger.] 

  

Ja 60 26%

Nej 167 71%

Ved ikke 8 3%
 

 
Følgende er angivet som forskel på krav 

- Informationsniveauet 

- Evt. kaution fra ejer hvis kredit til selskab 

- Personlig økonomi og formue 

- Personligt drevet virksomhed skal omfatte privat regnskab 

- Enkelt er ofte kun opstillet 

- Forskellige oplysninger skal bruges. 

- Ved et selskab ønsker jeg tillige at se den personlige årsopgørelse/regnskab 

- Det kan minde meget om hinanden 

- Personlig firma kræver indkomst- & Formueopgørelse 

- Ved personlige virksomheder ser vi mere på den private økonomi end ved et lille 

selskab 

- Privat årsopgørelse 

- Endnu mere fokus på private formueforhold m.m. ved pers. virk. 

- Forv. om kapitalforklaring v/personligt 

- mulig krav om personlig økonomisk indsigt og hæftelse 

- Der er for det meste ikke foretaget revision i private regnskaber 

- I det personligt drevne virksomhed forventer jeg økonomisk materiale der kræver 

særlig behandling da det er meget forskelligt hvad og hvordan det er afgivet 

- Ingen konkrete, men jeg forventer en højere oplysningsgrad ved selskabsform. 

- Ved personlig drevet virksomhed må vi have regnskab på den private sfære også. 

- ved selskab behøver vi ofte oplysninger om den ultimative ejerkreds 

- Altid specifikationer til selskaber. Personlige virksomheder skal privatdelen også 

specificeres 

- Mere lempelig ved private virksomheder 
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- Ved aps & a/s forventes større regnskabsforståelse/indsigt fra kundens side end ved 

enkeltmandsvirksomhed 

- Ved personligt drevne virksomheder, inddrages den personlige økonomi altid, det gør 

der ikke altid ved selskaber. 

- Specikationer til årsrapporten skal sandsynliggøre orden i butikken 

- ejerforhold – andele 

- Kravene til personlige virksomheder bliver let større, alene grundet det forhold, at det 

er 2 sammenblandede økonomier. Med selskaberne er det én økonomi og dermed lidt 

mere enkelt. 

- Jeg forventer mere fra et selskab end fra en enkeltmandsvirksomhed. Mere 

professionelt materiale. 

- hæftelse ved virksomhed af ultimative ejere 

- Det private regnskab kræves også ved en personlig drevet virksomhed 

- ja i forhold til den private konsolidering 

- Det er ved personligt drevede virksomheder, vigtigt med en kapitalforklaring. 

- Samlet formueopgørelse, opgørelse af evt. virksomhedsskatteordning m.v. i den 

personlige virksomhed. 

- Større krav til materiale ved selskab 

- laver konsolideringsberegninger på enkeltmandsvirkssomheder, hvis det ikke er i 

årsrapport. 

- I begge tilfælde er personlig årsopgørelse et krav 

- Et mere "rent" billede af virksomheden 

- Der er materialestandarden til forskel 

- Drifts-, status- og likviditetsmat. kræves i flere tilfælde udarbejdet af revisor 

v/selskab 

- Krav om større overskud i pers. Virksomh 

- private opl/årsopgørelse, evt. suppl.komm. 

- Blandt andet på grund af hæftelsesform 

- Mindre krav til bla. Budgetter 

- Vi kan få større indblik I en personligt drevet virksomhed da vi også får oplysninger 

om de private personeres okonomi. Såfremt vi beder om dette. 

- Hæftelsesformen 

- Selskabet har ikke personlig hæftelse, derfor større krav til materiale. 

- private udtræk, sammenblanding af økonomi 

- Bedre regnskabskvalitet 

- Personlig virksomhed altid krav om privat kapitalforklaring 

- Ved den personligt ejede virksomhed bør/skal der samtidig afleveres en 

indkomst/formueopgørelse, alternativ minimum skatteårsopgørelser for familien. 

Ellers samme krav. 

- vigtigt med formueopgørelse v/pers. virk. 

- Persoligt regnskab fra enkeltmandsvirksomheden 

- Regnskabsmaterialet for personligt drevne er ofte af en dårligere kvalitet. 

- Ved selskab kan det nemmere accepteres, at der ikke er privat regnskab, idet der er en 

bedre isolering af økonomien mellem selskab og fysisk person. 

- Bedre strutur på selskaber 

- Revisorudarbejdet privatregnskab kræves ved personligt drevne virksomheder 

- ved PEV + kap.forklaring/skatteopgørelse 

- personligt regnskab og hæftelse 
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- Vi beder ofte om selskabsdannelse for at få revision og derved en bedre gennemgang 

- ved PEV virksomhed kræves tillige personligt regnskab 

 

9. I hvilket omfang sker kreditvurderingen på grundlag af virksomhedens årsrapport?  

 I et meget stort omfang 

 I et moderat omfang 

 I begrænset omfang 

 I meget begrænset omfang eller slet ikke 
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I et meget stort omfang I et moderat omfang I begrænset omfang I meget begrænset omfang 
eller slet ikke

 
  

 
10. Hvilke andre væsentlige forhold indgår i kreditvurderingen? 

(vælg gerne flere svar)  

 

 Revisionsprotokollen 

 Transaktionshistorie/kontoadfærd 

 Sikkerhedsstillelser 

 Væsentlige risikoindikatorer 

 Trends 

 Budgetter 

 Forretningsplaner 

 Referencer 

 Direktøren/ledelseprofiler 

 Selvskyldnerkaution fra kapitalejer 

 Andet: 

 Ved ikke 
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Revisionsprotokollen 213 91%

Transaktionshistorie/kontoadfærd 203 87%

Sikkerhedsstillelser 81 35%

Væsentlige risikoindikatorer 222 95%

Trends 181 77%

Budgetter 37 16%

Forretningsplaner 182 78%

Referencer 173 74%

Direktøren/ledelseprofiler 34 15%

Selvskyldnerkaution fra kapitalejer 1 0%

Andet: 0 0%

Ved ikke 0 0%
 

 

11. Har det nogen betydning for besvarelsen af de 3 foregående spørgsmål, om der er tale om en 

ny eller en eksisterende kunde?  

 Ja 

 Nej 

 Ved ikke 

 

Ja 139 59%

Nej 93 40%

Ved ikke 2 1%
  

 

 Følgende er bl.a. angivet som forskelle mellem krav til nye kontra gamle kunder: 

- Aktuelle perioderegnskaber 

- Alt indgår i det omfang, det er tilgængeligt 

- branchespecifikke ting 

- Budgetter er ikke altid et krav fra en eksisterende kunde 

- cash flows 

- Den personlige faktor 

- Der bedes sjældent om opdateret forretningsplan på en eksisternede kunde 

- Der foreligger en historik/adfærd v/ eksisterende kunde, mens skal oparbejdes en 

sådan ved en ny kunde. Kendskab til ledelse har endvidere også skabt et indsigt i 

virksomheden - dog skal det noteres, at der ikke gås på kompromis med materialet. 

- der kræves mere informationsindsamling ved nyt kundeforhold 

- Der kræves yderligere oplysninger ved nye kudner. 

- Det betyder meget, at vi har en bestående kendskab 

- Det samlede forretningsomfang 

- Eksistrende har en historie der tæller både for og imod 

- En del af de fasteoplysninger har vi allerede. 

- En eksisterende kunder kender vi. Vi har historie. På en ny kunde har vi som 

udgangspunktet intet. 

- Er der tale om en ny kunde, vil vi typisk kigge historisk gerne 3 år tilbage 
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- Erfaring med kunde, historisk adfærd, erfaring med troværdighed i materiale. 

- Faglig dygtighed 

- Forretningsplanen vigtig ved ny kunde 

- Foruden de allerede markerede felter tæller f.eks. kundens klassifikation i banken, 

branchen, likviditet, afviklingshorisont, exitstrategi etc. 

- Generelt ikke, men det bliver jo lidt nemmere hvis vi har kendt kunden i mange å´ 

- generelt kendskab til personen/erne 

- Har bedre kendskab til bestående kunder 

- Hos ny kunde kendes ikke kontoadfærd 

- hænger tingene sammen så supplere op med sikkerhedsstillelse og kautioner 

- I kreditvurderinge indgår bl.a. en vurdering af ledelsen og vores tillid til lagte 

budgetter og forretningsplaner. Men umiddelbart er kravene til eksisterende kunder de 

samme som til nye. 

- Ingen historik på ny kunde, hvorfor kreditgivning udellukkende er på bagrund af 

Regnskaber/sikkerheder. 

- Ja det synes jeg. Den bestående kunde kan have opbygget et tillidsforhold en record, 

og det kan nye ikke have. Bortset fra det er samme behandling. 

- Jo større viden, jo bedre grundlag 

- kendskab til ejeren/ledelsen og dennes evne til at drive virksomhed 

- kendskab til kundens forretningsgrundlag etc. kræver ikke fornyet forretningsplan ved 

alle engagementsbehandlinger 

- Kendskab til rutiner 

- Kontoforløb kan svære at kontrollere, hvorfor denne nok vil udgå fra det forrige 

- krav til sikkerhed vurderes i 2.runde 

- Kravene til ny kunde er ekstra høje. 

- Kreditgrundlaget er ofte væsentligt bedre på en eksisterende kunde. 

- Kreditvurdering er en sammenkobling af ovenstående. En velbeskrevet forretningsplan 

inderholder oplysninger om bla. markedet, konkurrenter, leverandører mv., hvilket 

også indgår i kreditvurderingen. Endvidere forholder vi os til låneformålet. 

- Kunden er i forvejen kendt (godkendt) 

- Likviditetsbudget samt ejers/nes privat års- og formueopgørelser 

- Likviditetsskabelse 

- løbende balancer igennem året 

- manglende historik = større risiko 

- Markedsforhold for den pågældende branche 

- Mere brug for ophyggelig indsigt i en i forvejen ikke kendt kunde 

- mere kritisk ved nye henvendelser 

- Mere opmærksomhed ved ny kunde 

- mgl. historik fører ofte til øget krav om sikkerhedsstillelse 

- Nogle af spørgsmålene besvares i det historiske forretningsforløb eller 

privatkundeforhold. 

- Nuværende kunder aflevere ikke altid forretningsplan og budget 

- Ny kunde kræver ekstra meget materiale, som kompensation for manglende historik 

og indsigt i virksomhed. 

- Nye kunder har igen historik derfor går vi mere i dybden 

- Nye kunder, som vi ikke allerede har "historik" på, har vi en mere skærpet tilgang til. 

- nystartet skal have alt med: forretningsplan, budgetter, undersøgt markedet mv 

- nøgletal ifht. branche 
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- Om kundens historik er positiv eller negativ 

- Opdaterede saldobalancer 

- Periodebalancer 

- Personlig økonomi hvis personlig hæftelse 

- personligt regnskab, likviditetsbudget 

- Privatengagement med ejere 

- Revisionsprotokollen indgår måske ikke direkte i kreditvurderingen, men anvendes 

særligt i.f.m. revisors kommentar til værdiansættelsen af ejendomme 

(ejendomskunder). 

- Råbalancer fra sidste regnskab 

- Samarbejdets udvikling 

- Skærpede krav til nye kunder  grundet manglende historik 

- skærpet opmærksomhed ved ny kunde 

- Stort set alle forhold har betydning. Det er meget virksomhedsspecifik, hvad der er 

vigtigt. 

- Tillid. Alt indgår for så vidt i overvejelserne. 

- Tillidsforholdet til eksisterende kunde har betydning. 

- Ved eksisterende kundeforhold kendes kundens adfærd mht. aftalter, tidsfrister, 

forpligtelser m.m.. 

- Ved etablering af nyt kundeforhold bør vi være ekstra grundige i vor vurdering. 

- Ved ny kunde har vi ingen "adfærdshistorik", og jeg vil tillægge adfærd og ledelse en 

relativ mindre betydning og kigge mere på talmaterialet (årsrapporter, budgetter og i 

særdeles forudsætninger). 

- Ved nye kunder har vi ikke historik at vurdere ejernes evne til at styre driften i sin 

helhed. I et sådant tilfælde vil jeg her gå i dybden med handlingsplan og 

spørgsmål/svar hertil. Er der tale om nystartet virksomhed vil ejer/ledelsens historik 

også være en del af vurderingen i deres evne/mulighed for at håndtere drift. 

- Ved nye kunder kræves supplerende materiale som f.eks. 

forretningsplan/virksomhedens idegrundlag, kundesammensætning m.v. 

- Vi kender ikke historikken og har derfor svært ved at vurdere hvor realistisk 

budgetterne er. 

- Vi stiller p.t. større krav til nye kunder end eksisterende kunder som vi i forvejen har 

indsigt i 

- Viden fra aviser, netværk, brancheanalyse 

- Virksomhedens dokumenterede historik 

- Vor historik med kunden er vigtig for os 

- Vort kendskab til en eksisterende kunde supplerer oplysningerne fra årsrapporten. Ved 

nye kunder er vi i højere grad nødt til at "nøjes med" årsrapporten. 

- vurderet tilbagebetalingsevne/konsolideringsevne og lign. Omstillingsvillighed og -

evne. 

- Vurdering af aktiver samt ledelse 

- Økonomiske oplysninger på den private del 

- Ledelseserfaring og vurdering af resultater 

- Stiller ikke altid krav om forretningsplan på eksisterende kunder men det kan 

forekomme 

- Jo ældre kunde jo mere værdi kan vi ligge i creditscore og kontoforløb og har dermed 

lift mindre dokumentationsbehov. Der vil dog være krav om økonomisk indsigt på 

både nye og eksisterende kunder. 
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- historik kan give tryghed/sikkerhed 

- Der er uændret mulighed for vurdering af regnskaber og budgetter, men for 

eksisterende kunder er der jo en del historik fra det daglige forretningsforhold. 

- skærpede krav til regnskabets resultater 

- bl.a. kontoadfærd og erfaringer med virksomheden og dens ledelse er vanskelig at 

vurdere på nye kunder 

- For det meste er der opbygget tillid til en eks. kunde. Og kundens historik er ikke 

baseret på hans egen subjektive fremstilling. 

- Kendskab til/erfaring med ledelsens kompetancer - især i modgangstider 

- En ny kunde bliver altid kreditvurderet lidt hårdere 

- Budgetter og forretningsplan tilllægges øget værdi 

 

12. I det følgende bedes du markere, hvilke handlinger du mener, er nødvendige at udføre, for at 

revisor kan afgive den relevante erklæring (revision eller review). 

  

 Revision Review 

Afstemning af debitorsaldi, 

eksempelvis ved at udsende 

debitorsaldomeddelelser 

  

Afstemning af likvide 

beholdninger til 

engagementsforespørgsel 

  

Forespørgsler til ledelse og 

ledende medarbejdere om 

forhold i årsrapporten 

  

Fysisk kontrol af varelageret   

Kontrol af at der er foretaget 

korrekt og rettidig afregning af 

moms og A-skat m.v. 

  

Regnskabsanalytiske 

handlinger (herunder 

nøgletalsanalyse) 
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13. Mener du, at der er en direkte sammenhæng mellem selskabers størrelse og behovet for 

revisionen af selskaberne, således at behovet for revision af selskabet er stigende i takt med 

at selskabet bliver større (dvs. øger omsætning, balancesum og antallet af medarbejdere) ?  

 Ja 

 Nej 

  

Ja 158 67%

Nej 77 33%

Total 235 100%
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14. Ved en revision er kravene til revisors arbejdshandlinger detaljeret beskrevet i ca. 40 

revisionsstandarder.  

 

For review er der derimod kun én revisionsstandard, som desuden er kortfattet i sin instruks 

til hvordan revisor konkret skal indhente tilstrækkeligt bevis for at kunne afgive erklæring. I 

stedet lægger standarden meget op til at det er revisors egen professionelle dømmekraft, der 

er drivkraften i at indhente tilstrækkeligt bevis m.v. Har du i denne forbindelse tillid til 

revisorstandens generelle professionelle dømmekraft og kompetencer?  

 Ja, i meget høj grad 

 Ja, i nogen grad 

 Nej, jeg har ikke tilstrækkelig tillid hertil 

 Ved ikke 
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Ja, i meget høj grad Ja, i nogen grad Nej, jeg har ikke 
tilstrækkelig tillid hertil

Ved ikke

  

 

Fra 2011 er revisionspligten blevet lempet, hvorved selskaber kan fravælge revision af 

årsrapporten hvis de 2 regnskabsår i træk ikke overskrider 2 af følgende 3 grænsestørrelser på 

balancedagen: en balancesum på 4 mio. kr., en nettoomsætning på 8 mio. kr. og et 

gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret  
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15. Kan man forestille sig, at I vil kræve revision, selv om det ikke er lovkrævet?  

 Ja, i alle tilfælde 

 Ja, i nogle tilfælde 

 Nej 

 

Ja, i alle tilfælde 34 14%

Ja, i nogle tilfælde 177 75%

Nej 24 10%

Total 235 100%
  

 

Følgende er angivet som situationer, hvor bankrådgiverne vil kunne forestille sig at 

kræve revision til trods for at det ikke er lovkrævet: 

- Afhænger af bankens blankoandel, kendskabet til kunden og i det hele taget, hvor der 

stor balance i virksomheden. 

- afhænger af kreditrisiko 

- afhænger af situationen 

- Afhænger af udvikling i engagementet i banken 

- afhængig af engagement 

- Afhængig af forretningsmellemværendes størrelse, sikkerhedsstillelse mm. 

- Afhængig af risici og gearing, engagementets størrelse. Små holdingselskaber mv. 

kan vi måske godt fravige, men som udgangspunkt vil vi nok kræve det. 

- afhængigt af engagementets omfang 

- Alle nye kunder 

- Altid 

- Behov for skærpet tilsyn med virksomheden. 

- bl.a. afhængigt af engagementet størrelse og sammensætning 

- de fleste (engagementer med banken af en vis størrelse) 

- Det vil sandsynligvis være et krav i de tilfælde, hvor en case er "tynd" og en revision 

dermed kan være med til at udfaldet bliver til kundens fordel. 

- Det vil være individuelt 

- Dårlige engagmenter, som vi følger tæt. 

- dårlige sager, ved mindre kendte revisorselskaber 

- dårlige tal 

- Efter en konkret vurdering 

- f.eks. ny kunde eller risikomarkeret kunde 

- f.eks. risikomarkerede kunder 

- f.eks. ved tvivl om varelagerets reelle værdi 

- Formentlig i størstedelen af engagementer hvor der er ydet lån/kreditter. 

- Fx. hvis et engagement i høj grad baseres på årsrapporten 

- Hvis den reelle værdi af aktiver er væsentlig for kreditvurderingen. 

- hvis der er andre fare signaler 

- hvis der er behov for suppl. opl. 

- Hvis der er grund til at tro at oplysningerne ikke er korrekte. 

- Hvis der er kritiske punkter 

- Hvis der er tale om en kreditgivning af en vis størrelse. Typisk over tkr. 100 
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- Hvis der er tale om store atypiske bevægelser, opgørelsesmetoder, manglende tillid 

til ledelse m.v. 

- hvis der er tvivl om udviklingen 

- hvis der er uklarheder om engagementet 

- hvis det er en kritisk kunde 

- Hvis det er væsentlig for overblikket 

- Hvis engagementet ikke er dækket 100 % 

- Hvis engagementerne er mere "komplekse", bl.a. i form af mellemregninger m.m. 

- Hvis ikke materiale virker troværdigt 

- Hvis ikke vi føles os overbevist om virksomhedens eget materiale 

- hvis kreditmæssige udfordringer 

- Hvis kreditmæssigt behov 

- hvis kreditvurderingen kræver det 

- hvis kunden er likviditetspresset og vi mangler sikkerhed 

- Hvis nuværende ikke er tilstrækkelig for ordentlig kreditvurdering 

- Hvis regnskabet virker tvivlsomt 

- Hvis regnskabets validitet er tvivlsom 

- Hvis situationen taler for, at vi mangler svar på nogle måske kritiske spørgsmål for 

drift og økonomi. 

- Hvis udlån / forpligtigelser. 

- Hvis vi er i tvivl om selskabets solvens mv 

- hvis vi er lidt i tvivl om evne/vilje til at give korrekte oplysninger til revisor. 

- hvis vi er skeptisk til tallene eller ikke har fuld tillid til revisor 

- Hvis vi er usikre på regnskabskvaliteten eller hvis regnskabsudviklingen er af 

afgørende betydning. 

- Hvis vi føler usikkerhed onkring oplysningerne. 

- hvis vi har brug for øget tilllid til regnskabet 

- hvis vi ik har tillid til det indleverede materiale 

- HVIS VI IKKE HAR TILLID TIL MATERIALE, MEN DET VIL SKE 

SJÆLDENT 

- Hvis vi ikke har tiltro til tallenen. 

- hvis vi ikke mener vi har det tilstrækkelig grundlag til at vurdere kunden 

- Hvis vi mangler økonomisk indsigt i forbindelse med kreditgennemgangen. 

- Hvis vi vurderer at forholdene (f.eks. risici) ved virksomheden gør til at der er behov 

for en revision. 

- Hvis vi vurderer der er usikkerheder forbundet med fx. lageropgørelse, debitorer 

el.lign. eller der er tale om en nødlidende virksomhed. 

- Hvis vi vurderer, at rewievet ikke afspejler virkeligheden og det er punkter, der har 

afgørende betydning for vores kreditvurdering 

- Hvis vort engagement med kunden har en betydelig størrelse. 

- Hvis økonomien strammer til. 

- Hvor banken har et engagement af et vist omfang (f.eks. over kr. 200.000,00). 

- Hvor de økonomiske forhånd er kritiske eller der er rod i økonomien 

- Hvor der er usikkerhed omkring økonomi, primært svage engagementer. 

- Hvor indehaver/ejers kompetancer på området er begrænsede 

- Hvor kreditgivningen afhænger af regnskabsudviklingen 

- HVor kunden har et belastet engagement 

- Hvor vor kreditmæssige konklution ikke er entydig 
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- I "krise" sager eller markante ændringer. 

- I alle tilfælde, hvor der er udlån 

- i forbindelse med behandling af svage enagementer 

- i forbindelse med kreditgivning 

- I kreditmæssige vanskelige sager samt ved tvivl om præsterede resultater. 

- I langt de fleste tilfælde. Kan bortfaldes ved meget veldrevet selskab uden stor udlån 

eller med meget god sikkerhedsstillelse. 

- I rigtig mange tilfælde faktisk 

- I risikoengagementer 

- I selskaber med negative resultater 

- i større engagementer 

- I tilfælde hvor vi løbende eller i enkeltstående tilfælde ser faresignaler i 

virksomhedens drift 

- Individuel vurdering 

- Indtjening og cash flow problematisk 

- ja jeg kan forestille mig det (?) ved ikke om vi gør, og hvornår vi så gør det. 

- Ja, hvis vi ikke vurderer tilstrækkelig validitet i forelagt regnskabsmateriale 

- kompleksitet på balancesum/aktiv-pasiv, detailbranche, imort/eksport, 

skatte/momskomplexitet, løsarbejdere/fastansattes løn/feriepengeforhold mv. a-

skatteforhold 

- Kompleksiteten i kundeforholdet, og tænkes primært på de kreditmæssige forhold. 

- Kreditmæssige udfordringer. 

- Kreditmæssigt svage kunder med stort bank-engagement 

- Kreditsvage kunder 

- kreditudvidelser 

- kritiske engagementer 

- Kunde / engagementsafhængigt 

- Manglende tro på ledelse og negativ udvikling i selskabets resultater. 

- Nye kunder & brancherelateret 

- nye kunder, regnkaber med dårlig overblik, tallen ikke stemmer, vi er i tvivl om 

tallene 

- Nødlidende engagementer, eller engagementer, der tenderer hertil 

- Når det går knap så godt for selskabet/blanko størrelse 

- Optagelse af lån/kredit. 

- Problemer med engagementet 

- På engagementer, hvor man ønsker regnskabet "bekræftet" 

- risiko 

- risikofyldte engagementer / nye engagementer 

- Selskaber i økonomisk krise 

- Selskaber med store engagementer, eller manglende indtjeningsevne og spinkel 

kapital. 

- Specielt i kreditsvage engagementer 

- Specielt ved kritiske engagementer, og måske ved nye kunder. 

- Specielt ved væsentlige udlånsengagementer 

- Store kreditudviddelser, som ikke skyldes aktivitetsøgning 

- Svag bonitet, mistillid til ledelse/revisor 

- Svag bonitet, stor långivning 

- Svage engagementer 
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- svage kunder kombineret med lille tillid 

- Svaret ligger midt imellem ja og nej, men ej muligt at definere generelle 

tommelfingerregler 

- Svært at sige konkret, men det vil kunne forekomme 

- Såfremt der opstår tvivl om det indleveret mat. er validt 

- Såfremt vi har stillet kredit til rådighed. 

- Tunge sager/flygtige aktiver/store udsving 

- tvivl om forhold 

- tvivl om indtjening, likviditet 

- tvivl om validiteten i eks. lager og deb. 

- Uafhængig kontrol/gennemgang 

- udfordringer hos kunden 

- usikkerhed omkring værdiansættelse 

- ved ansøgninger om større lån/kredit 

- ved behov 

- Ved beskeden egenkapital 

- Ved dårlig ratet kunder, som har likviditetetsproblemer. 

- ved engagementer på grænsen 

- Ved engagementer hvor der vurderes at være en risiko, og hvor regnskabsmaterialet 

ikke er fyldestgørende. 

- Ved et svagt engagement (soliditet) 

- Ved helt nye kunder og problemengagementer 

- Ved kreditgivning med baggrund i årsrapporten. 

- Ved kreditvurdering 

- Ved manglende tillid til den daglige styring af virksomheden 

- ved negativ drift og Egenkapital 

- ved ny kreditgivning opfølgning på beståendende  kreditkunder 

- ved problemfyldt engagement 

- Ved revurdering af lån/kreditter. 

- Ved sikkerhedsstillelse. 

- ved større engagement, negativ udvikling, 

- ved større kreditansøgninger 

- ved svage og i nogle tilfælde nye engagementer 

- ved svigtende forudsætninger. 

- Ved tvivl og store bankengagementer 

- ved tvivl om revisors dømmekraft 

- Ved udlån til selskabet 

- Ved virksomheder med negativ udvikling i større grad. 

- Virksomheder hvor vi har virksomhedspant som sikkerhed fx. 

- Virksomhedspant 

 

16. Vurderer du at I vil kræve yderligere sikkerhedsstillelser såfremt kunden, som følge af 

ovenstående lovændring, fremover tilsender en årsrapport med erklæring om review 

(gennemgang) frem for en årsrapport med erklæring om revision?  

 Ja 

 Nej 

 Ved ikke 
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Følgende er angivet som mulige yderligere sikkerhedsstillelser: 

- afhænger af situationen 

- Afhængigt af engagementets størrelse 

- Afhængigt af hvad der er stillet af sikkerheder i forvejen. Som minimum kaution af 

indehaver ved selskaber. 

- Almindelige sikkerhedsstillelser. 

- alt er i spil, blot det sikrer engagementet i en større grad 

- Der findes jo mange typer af sikkerhed man kunne kræve, kaution, ejerpant, 

udbyttebrgrænsning osv. osv. 

- Det kan ikke afvises, men vurderes individuelt. Alle typer sikkerhed er relevante - dog 

bliver virksomhedspantet udvandet, idet det ikke kan værdiansættes. 

- det kan principielt ikke udelukkes, hvis vi ikke føler os på sikker grund 

- det kan være hvad som helst med værdi. 

- det kan være hvilken som helst sikkerhed. 

- Det kommer an på kundeforholdet. 

- Det kunne sagtens være tilfældet 

- Det må bero på konkret situation 

- Det vil være indivudelt 

- Drift, budgetter indikerer tvivl om udvikling. 

- dårlige kunder 

- Evt. indehaverkaution 

- Evt. via virksomhedspant i lager og debitorer 

- Forretningsmellemværendes størrelse, indtjeningsniveauer mm. 

- Fx virksomhedspant 

- hvis indtjening/solditet ikke er tilfredsstillende 

- I cases hvor virksomhederne operationelt viser svaghedstegn, som stiller vor 

engagement dårligere 

- I de hvor engagementet er problematisk og kunden er svag ledelsesmæssigt og 

administrativt 

- i nogle tilfælde yderligere pant og kautioner 

- I selskabet med negative resultater 

- I sjældne tilfælde kan jeg ikke udelukke det vil være tilfældet 
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- individuelt 

- ja, måske øget krav og kaution 

- kan absolut ikke afvises 

- Kaution & pant såfremt mulig 

- Kaution af indehaver eller andet der kan styrke engagementet 

- Kreditsvage kunder 

- mindst kautioner/virksomhedspanter 

- Minimum Indehaverkaution, men det er som regel et principielt krav i forvejen. 

- minimum kaution 

- Muligvis 

- Må bero på en konkret vurdering 

- måske 

- måske kaution 

- måske, afh. af validitet 

- Når vi ikke føler kapitalforhold er mere end  tilstrækkelige til at dække de påtagne 

forpligtelser. 

- Pant - Kaution 

- Pant i det aktiv, som finansieres og ejers personlige hæftelse 

- PERSONLIG HÆFTELSE 

- personlig hæftelse af ejerkreds vil være et krav 

- Personlig kaution vil være svær at undgå, hvis revision fravælges. Der er dog allerede i 

dag personlig kaution i de fleste selskaber der kendetegnes ved at overholde 

grænsestørrelserne. 

- samme grunde 

- selskaber med svage kapitalforhold 

- svare engagementer 

- tundt kapataliserede virksomheder 

- udvidelse af engagement i problemfyldt engagement 

- usikkerhed om værdiansættelser, ændringer i opgørelsesmåden på aktiver 

- Ved svage engagementer 

- Vi får større usikkerhed omkring regnskabstallene. Mere risiko giver som et naturligt 

følge større krav til sikkerhed 

- vi kigger på modstandskraft, herunder aktivsammensætning, soliditet og 

eventualforpligtigelser 

- Vil afhænge af den enkelte kunde 

- virksomhedsejers personlige hæftelse + evt. andre former forsikkerhed 

- virksomhedspant 

- virksomhedspant 

- Virksomhedspant eller lign. 

- virksomhedspant, hæftelse af ejerkreds, pant 

- virksomhedspant, kaution eller andet 

- Yderligere sikkerheder ifht. nu. 
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17. Hvilke regnskabsposter anser du for særligt problemfyldte?  

 Goodwill 

 Øvrige immaterielle anlægsaktiver 

 Investeringsejendomme 

 Varebeholdninger 

 Tilgodehavender fra salg 

 Igangværende arbejder 

 Værdipapirer 

 Hensættelser 

 Leasingforpligtelser 

 Eventualforpligtelser (f.eks. kautioner, huslejeforpligtelser m.v.) 

 Andre regnskabsposter 

 Jeg anser ikke nogen regnskabsposter som værende mere problemfyldte end andre 

 

[Såfremt respondenten sætter kryds i ”Jeg anser ikke nogen…” dirigeres denne videre til 

spørgsmål 19.] 
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Hvilke regnskabsposter anser du for særligt problemfyldte?
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Følgende øvrige regnskabsposter er angivet: 

1. Antal kunder - vedr. tilgodehavende fra salg 

2. De tre afkrydsede poster anses for mest problemfyldte. Dernæst kommer varelager 

og debitorer - herunder om der er foretaget relevante nedskrivninger/hensætelser 

3. Det er naturligvis meget branchebestemt og afhængig af de konkrete forhold 

4. Driftsregnskabet afgørende 

5. Gæld/Tilgodehavender til koncernrelaterede selskaber. 

6. I princippet alle punkter. Afhænger af virksomhedens forretningsområder. 

7. indtjeningsposter 

8. Interne mellemregninger 

9. Mellemregninger med relaterede selskab / ejere 

10. Opgørelse af egenkapital 

11. Poster med større op- og nedskrivninger over årene. 

12. Reelt alle hvor værdien på et opgørelsestidspunkt kan variere kraftigt og ikke 

afhænger af den normale drift. 

13. Tilgodehavende i ass. selskaber 

14. Udfra en solvens-synsvinkel og/eller i forbindelse med virksomhedspant vil jeg 

skele til de immaterialle aktivers andel af aktiverne (balancen). 

15. Udskudt skat, skatteaktiv, forudbetalinger fra kunder, m.fl 

16. Ulovlig anpartshaverlån 

 

 

18. Hvis førnævnte regnskabsposter, der i dine øjne er særligt problemfyldte, er at finde hos 

kunden, vil du så kræve revision af årsrapporten?  

 Ja 

 Nej 

 

Ja 113 55%

Nej 91 45%

Total 204 100%
  

 

 

19. Har det nogen betydning for din besvarelse af spørgsmålene, at samfundet i de seneste år har 

båret præg af den finansielle krise?  

 Ja, i meget høj grad 

 Ja, i nogen grad 

 Ja, i begrænset omfang 

 Nej, på ingen måde 

 Ved ikke 
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20. Fra 2011 kan selskaber fravælge revision af selskabets årsrapport, hvis de 2 regnskabsår i 

træk ikke overskrider 2 af følgende 3 grænsestørrelser på balancedagen: en balancesum på 4 

mio. kr., en nettoomsætning på 8 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 

12 i løbet af regnskabsåret. 

 

Hvad er din holdning til fravalg af revisionspligt?  

  Jeg synes beløbsgrænsen for hvornår et selskab kan fravælge revision skal hæves 

yderligere 

  Jeg synes beløbsgrænsen for hvornår et selskab kan fravælge revision er passende 

med den nye lovændring 

  Jeg synes beløbsgrænsen for hvornår et selskab kan fravælge revision skal reduceres, 

men dog bibeholdes 

  Jeg synes beløbsgrænsen for hvornår et selskab kan fravælge revision helt skal 

afskaffes, så alle selskaber (uden undtagelse) er underlagt revisionspligt 

  Ved ikke 
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I forbindelse med at der blev fremsat lovforslag om lempelse af revisionspligten, påbegyndte 

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) udarbejdelsen af et forslag til et alternativ til 

revision - udvidet gennemgang. 

 

Fakta om udvidet gennemgang fra FSR pressemeddelelse om ny erklæringsstandard: 

"Udvidet gennemgang er FSR’s oplæg til en ny dansk erklæringsstandard. Ved en udvidet 

gennemgang af et årsregnskab skal revisor foretage de samme overvejelser og handlinger som 

ved et review. Derudover skal revisor udføre nogle supplerende handlinger, der er med til at 

forøge styrken af revisors konklusion. 

 

I forbindelse med en udvidet gennemgang undersøger revisor således altid en række vigtige 

oplysninger i årsregnskabet og forøger på den måde årsregnskabets troværdighed. Samtidig 

efterprøver revisor, om der er overensstemmelse mellem virksomhedens registreringer af A-skat, 

merværdiafgift (moms, red.) og indberetningerne heraf til SKAT. 

 

Ved de supplerende handlinger indhenter revisor: 

1. Udskrifter pr. balancedagen fra tingbog, personbog og bilbog, der kan dokumentere 

virksomhedens ejerskab til årsregnskabets aktiver og oplyse om forpligtelser, der bør være 

medtaget i årsregnskabet. 

2. Oplysninger fra virksomhedens bank og kreditinstitutter, der kan bidrage til sikre, at 

årsregnskabet giver oplysninger om alle relevante gælds-, kautionsforpligtelser mv. 

3. Oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser, der kan bidrage til at sikre, at der i 

årsregnskabet er relevante oplysninger om eventuelle igangværende retssager, søgsmål etc. 

 

De supplerende handlinger forøger grundlaget for sikkerheden i revisors konklusion i forhold til 

et review. Dette kommer til udtryk ved en ”positiv erklæring”, hvor revisor giver udtryk for, 

hvorvidt årsregnskabet efter revisors opfattelse er aflagt i overensstemmelse med 



Revisors erklæring på årsregnskabet Bilag 2 Spørgeskema inkl. besvarelser   

2-24 

 

årsregnskabsloven. 

Den udvidede gennemgang giver dog en mindre sikkerhed end den sikkerhed, revisor giver ved 

en revision udført i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder. Et forhold, der 

fremhæves specifikt i erklæringen.  

 

Mere detaljeret information om udvidet gennemgang kan findes i folderen "En udvidet 

gennemgang", der er udgivet af FSR. Folderen kan downloades her:  

http://www.fsr.dk/~/media/892FB959C28B426F8D50F2FD80E8D10F.ashx  

 

 

21. Mener du at de, i forhold til et review, fem supplerende handlinger der udføres ved en 

udvidet gennemgang (omfattende indhentelse af tingbogsoplysninger pr. statusdagen, 

indhentelse af engagementsbekræftelse pr. statusdagen, indhentelse af oplysninger om 

retssager m.v. fra selskabets advokat, indhentelse af dokumentation for korrekt indberetning 

af A-skat og moms m.v., samt gennemlæsning af en eventuel ledelsesberetning), er med til at 

øge styrken af revisors konklusion i forhold til styrken af konklusionen ved en 

reviewerklæring ?  

 Ja, i meget høj grad 

 Ja, i nogen grad 

 Ja, i begrænset omfang 

 Nej, på ingen måde 

 Ved ikke 
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22. Kunne man forestille sig at I ville acceptere, at et selskab fremsender regnskaber med 

erklæring om udvidet gennemgang frem for revision, til brug for jeres vurdering af 

engagementet?  

 Ja, i alle tilfælde 

 Ja, i nogle tilfælde 

 Nej, det ville ikke kunne accepteres 

 Ved ikke 
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I følgende tilfælde angives det, at man ville acceptere et regnskab med erklæring om 

udvidet gennemgang: 

- afh. af validitet 

- Afhænger af kundeforholdet 

- Afhænger af revisor og selskab samt omfanget af udvidet gennemgang 

- afhænger af selskabers kompleksitet 

- afhænger af selskabets historik og bonitet, engagementets størrelse/blanco 

- afhænger af situationen 

- Afhænger af udviklingen i samarbejdet med banken 

- Afhængig af bankengagement. 

- afhængig af den pågældende kunde 

- Afhængig af hvor vidt vi kun kræver dette og ikke en decideret revision. 

- Afhængigt af engagementsstørrelse og sikkerhedsstillelse samt kendskabet til 

virksomheden og ledelse/indehaver 

- baseres på en individuel vurdering 

- de fleste, uproblematiske engagementer 

- De gode kunder 

- Det kommer an på kunden, der kan være mange forskellige faktorer der gør at vi ikke 

udbeder os yderligere. 
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- Det kommer meget an på selskabet, dets soliditetsforhold og kompleksiteten af 

regnskabet. 

- Engagementer hvor kunden har en fornuftig kreditklassifikation/rating 

- Engagement er tilfredsstillende sikkerhedsmæssigt afdækket. 

- Engagementets størrelse, sikkerhed og kontorføring 

- God historik og tilfredsstillende indtjening og kapital 

- Gode kapitalforhold, og god indtjening 

- Gode kunder - kreditmæssige gode kunder med attraktiv likviditet mv. 

- Godt afdækket engagementet uden risiko for tab for banken 

- Helkunder uden koncernrelation/ tilfredsstillende aktivitet og kapitalforhold. 

- Hvis der ikke har været svaghedstegn og hvis egenkapitalen er passende 

- Hvis engagementet forløber uden anmærkninger 

- hvis regnskabet er let gennemskueligt 

- Hvis vi f.eks. kunne udpege poster til udvidet gennemgang, som ville være relevant 

for vor kreditvurdering 

- hvis vi har høj tillid til kunden 

- hvis øvrige forhold ikke tilsiger andet 

- Hvor der ikke er tale om komplekse selskabsforhold 

- Hvor tilliden til kunden er i top. 

- Hvor vi ville acceptere review 

- Hvor vores risiko er begrænset og hvor selskabets forretning er forholdvis simpel 

- Høj bonitet hos kunden 

- I helt små sager. 

- I langt de fleste tilfælde med selskaber med god rentabilitet og soliditet 

- I sager hvor tvivl er blevet tilfredsstillende belyst. 

- i specifikke tilfælde ud fra væsentlighed 

- Indgående kendskab til virksomheden og ejerkredsen 

- Individuel vurdering med indflydelse af mange faktorer. Størrelse af 

forretningsmellemværende, bonitet mm. 

- Jeg vil tro det helt afhænger af kundeforholdets bonitet. 

- Kan f.eks. være afhængig af soliditeten. 

- Kapitalforhold, formål m.v. 

- Kendt kunde med god udvikling 

- Kendte og veldrevne virksomheder med mange årig historik i banken 

- Kreditstærke kunder 

- Kun undtagelsesvist. 

- Kunder vi har kender og har tillid til, engagementer med mindre risiko 

- kunder vi i forvejen har tillid til. 

- kunder vi iøvrigt har tillid til 

- langvarige kundeforhold, med stort kendskab til kunden 

- Mangeårige gode kunder med god rating 

- meget små engagementer, der baseres på indehavers hæftelse 

- meget solide firmaer 

- Mindre engagementer uden økonomiske problemer 

- Mindre selskaber med lille kreditbehov 

- mindre selskaber/enkeltmandsvirksomheder 

- når der ikke er kreditmæssige udfordringer 
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- Når det går selskabet godt. 

- Når ejer eller økonomisk ansvarlige besidder den fornødne kompetance på området 

- Når kundens adfærd i banken er ok. 

- Regnskabsmæssig lav komplexitet, fortid, kendskabet til ejerkreds og dennes 

ansvarlighed/redelighed. 

- relativt godt regnskab/kender kunden 

- Selskaber med mindre kreditengagmenter 

- selvfinansierende selskaber 

- Situationsbestemt 

- store engagementer 

- stærke/kendte kunder 

- stærkt kapitaliserede selskaber hvor vores kreditrisiko er meget lav 

- sunde virksomheder, tilfredsstillende kapitalforhold gennem flere år, virksomheder 

vi kender. 

- uproblematiske kunder 

- ved begrænset risiko, f.eks. ved kaution af ejer eller anden sikkerhedsstillelse 

- Ved beskedne kreditengagementer eller hvor engagementet er sikkerhedsmæssigt 

afdækket 

- ved eksisterende kunder, som har en fornuftig regnskabsudvikling 

- Ved formuende kunder 

- ved fornuftig drift, og kapitalforhold. 

- Ved fuldt dækket eng. 

- ved gode engagementer 

- ved kunder med begrænset lån 

- ved længerevarende forretningsforhold som er sikkerhedsmæssigt godt afdækket 

- Ved selskaber med god historik og tillid til ledelsen/ejere. Ukomplicerede 

virksomheder med simpelt koncerndiagram. 

- Ved solide selskaber med god indtjeningsevne. 

- Ved vores mangeårige positive kendskab til kunden. 

- vel ok for kreditmæssigt "gode" kunder 

- Velholdte engagementer med lav risiko 

- Velkonsoliderede virksomheder 

- Vi ingen kreditrisiko har 

- Vor accept vil afhænge bl.a. den samlede økonomi, herunder indtægts-udgifs- og 

formueforhold for både erhvervs- privat for den enkelte kunde tillige med bestående 

bankengagementer. 

- vurdering 

- Økonomisk stærke kunder 

 

 

23. Ville I stille krav om øgede sikkerhedsstillelser, såfremt et selskab fravælger revision og i 

stedet får foretaget udvidet gennemgang af årsrapporten?  

 Ja 

 Nej 

 Ved ikke 
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Ja 61 26%

Nej 77 33%

Ved ikke 97 41%

Total 235 100%
 

 
Der vil i givet fald blivet stillet krav om følgende øgede sikkerhedsstillelser: 

- Afhængig af kunden og engagement 

- Afhænger af virksomheden bonitet 

- Må bero på konkret vurdering 

- Hvis der er usikkerhed om værdisætning og opgørelse, samt svingende indtjening og 

ringe likviditet 

- såfremt det er svagt engagement 

- frie aktiver personlig hæftelse 

- Formentlig  og som min. indehavers medhæftelse 

- Ved dårlige engagementer 

- pant, personlig hæftelse, virksomhedspant m.m. 

- i nogle tilfælde, afhænger af engagements størrelse mm 

- Ikke sikkert, men i nogle tilfælde ja. 

- I de engagementer, hvor vi ikke føler os sikre på kundens evne til at drive 

virksomheden. 

- I nogle tilfælde kan det overvejes, selvom vi grundlæggende ikke ønsker at 

kompensere evt. tvivl om information/økonomiske data med sikkerheder. 

Virksomhed og bank bør dog sammen afstemme og vurdere behovet for 

årsrapportens informationsværdi og troværdighed i forhold til bankens behov som 

kreditgiver. 

- kan blive aktuelt med flere sikkerheder, hvis vi ikke er trygge ved kundens 

regnskabsafgivelse 

- Kan ikke svare generelt NEJ, men sandsynligvis kun sjældent 

- Indikation om usikkerhed i materiale. 

- I lighed med rewiew istedet for revision 

- Ved ikke, men kan generelt ikke afvises 

- I enkelte tilfælde kan det være relevant at kigge på sikkerhedsstillelse. Det kan reelt 

være alle former for sikkerhedsstillelse. 

- hvis vi tvivler på troværdigheden. 

- ved problemfyldte kunder 

- Hvis vi føler usikkerhed omkring engagementet. 

- Forretningsmellemværende, indtjeningsniveauer, bonitet mm. 

- det vil altid være en helhedsvurdering og et virksomhedspant eller ejerpant kan være 

med til at sikre vor position, hvis vi føler os utrygge 

- Det afhænger af selskabets EK og EBITDA 

- i nogle tilfælde - Det synes jeg, at jeg har besvaret tidligere? 

- f.eks. manglende nødvendigt kendskab til ejerkreds. 

- Reelt er alt i spil, blot det styrker engagementets afdækning 

- Hvis regnskabsudviklingen er negativ. 

- i nogle tilfælde, men sikkerhed løser ikke den fulde opgave 
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24. Hvor høj grad af sikkerhed (for at årsrapportens oplysninger er korrekte), mener du, at 

revisors erklæring giver, når der er udført" 

 

 Revision Review 

Udvidet 

gennemgang 

Assistance med 

regnskabsopstilling 

100 %     

95-100 %     
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85-90 %     
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25. Vi vil her bede dig komme med eventuelle kommentarer og bemærkninger, som du mener, 

kan have betydning for vores undersøgelse, men som du ikke føler du er blevet udspurgt 

fyldestgørende om i nærværende undersøgelse.  

 Ingen bemærkninger 

 Bemærkninger 

 

Følgende er angivet som betydningsfuldt for vores undersøgelse: 

- Der er stor forskel på hvor stor tillid vi har til de enkelte revisorer og deres 

gennemgang af regnskabsmateriale 

- Der vil i praksis være meget individuelt 

- Det er generalt vanskeligt at besvare med afkrydsninger, da det afhænger fra sag til 

sag 

- Det er svært at besvare spørgsmålene "sort og hvidt". Hverdagen er mere nuanceret, og 

selvom revision også udgør ét element i en kreditvurdering, er det mit indtryk, at tillid 

til ejerkredsen/ledelsen, en god forretningsplan, god historik, m.m. 

- det er vigtigt for selskabernes PI at der fortsat leveres et tilfredsstillende 

regnskabsmateriale, som kan danne grundlag for vores vurdering - uanset og det er 

lovpligtigt eller ej. 

- Forholdet mellem sikkerhed og krav til regnskaber får for meget opmærksom i dette 

spørgeskema. 

- generelt mener jeg ikke at revisor er tæt nok på sin klikent - for mange revisorer 

reviderer og glemmedr at rådgive sine klienter - spasrsom kontakt med klienterne. 

- Historik i kundeforholdet, bonitet, relationer til ledelse og kendskabet til revisor. 

- Jeg forventer ikke nøgletalsanalyse hverken v. revision eller review. 

- kreditgivning til virksomheder er i høj grad et spørgmål om tillid til hinanden, og 

kendskab til virksomhedens indtjeningskraft. Det betyder at hvis en virksomhed er god 

til at informere banken og tage banken med på råd når der skal investeres eller ændres 
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i markedsvilkårene, så har vi generelt mere tillid til det materiale der leveres til os. 

Dette uanset om der er foretaget revision eller review/opstilling 

- Med de krav til korrekte oplysninger og afregninger der er i vort samfund over for det 

offentlige, skat, moms, ansattes lønforhold og afregninger i forhold hertil, pålægges 

den fremtidige kontrol alenne til det offentlige, og de har hverken midler, kapacitet 

måske også uddannet personale til fremtidigt at varetage en førstekontrol, som så først 

vil være der i forbindelse med en regnskabsafslutning/årsopgørelse. Efter min mening 

vil det åbne mulighed for udnyttelse af  vort skatte- og afgiftssystem, enten ved 

udvidenhed eller direkte bevist fra ejerkreds/indehavers side. 

- Meget afhænger af den konkrete case... 

- Nogle spørgsmål er meget svære at svarer generelt på, da det vil være betydende 

faktorer: Engagement med banken-krav til sikkerhed og regnskabsmateriale, generelle 

nøgletal-herunder udvikling i soliditet varelager,etc.. Jeres spørgsmål og mine svar vil 

afvige fra kunde til kunde!!!!! 

- regnskab betyder ikke alt, det er ved kreditvurdering helheden der betyder noget, og 

især historik også privat. 

- Regnskabet er alene en del af kreditvurderingen. Dette kan ikke stå alene og forventes 

derfor ikke at give et 100% svar på om selskabet er kreditværdig eller ej. 

- Regnskabet er naturligvis yderst vigtigst, men bankens øvrige kendskab til 

personkredsen/ejerne vægter også tungt. 

- Som hovedregel er det et sundt kontrolmiljø at man udsættes for visse tjek af det der 

laves - derfor en præference for revision, hvor der udvælges stikprøver ud fra 

væsentlighed. 

- Spørgsmålet om % sikkerhed for korrekt regnskab ved de forskellige standarder, er 

besvaret ud fra en forventning om, hvor mange rapporter, der skulle ændres, hvis der 

istedet var udført revision. 

- Svært fuldstændig at generalisere, da der kan være stor forskel på en velkonsolideret 

virksomhed contra en kritisk virksomhed. 

  

Interview afsluttet 
Vi takker dig for din tid, og dit uvurderlige bidrag til vores indsamling af data. 
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Bilag 3  

Referat af interview med statsautoriseret revisor Steen Dahl 

Andersen fra Piaster Revisorerne 

Interview foretaget 24. januar 2011  

 

Spørgsmål vedrørende revision 

1. Kan revisionsstandarderne anvendes på SMV-segmentet?  

Det kan man ikke i praksis. Men det forsøger vi så at gøre i praksis. For hvis man sætter sig ned 

og læser hver eneste af de der standarder fra A til Z, altså kernestandarderne RS 315, 330 og 500 

for dokumentation, så vil du finde ud af at der er mange ting i mindre virksomheder, der ikke kan 

dokumenteres. Det kan godt være, at det er der, men det kan ikke dokumenteres, hvorfor det er 

svært at revidere det. Man har den holdning, at det der ikke kan dokumenteres, det kan ikke 

revideres. 

 

Så rent objektivt kan det nok ikke lade sig gøre at revidere små virksomheder. Der er jeg enig i 

de store revisionshuse… et langt stykke hen ad vejen. Men så er spørgsmålet; kan man så 

tillægge revisor en subjektiv evne til at kigge på et eller andet og så sige ”jeg har observeret, at 

sådan gør man ude i virksomheden…” – og observation er jo trods alt en revisionshandling – ”og 

fordi man har troen på at sådan gør de i virksomheden - på trods af at det ikke er dokumenteret – 

er det så nok?”. Faktisk hvis man tager de meget kritiske standarder briller på og læser disse 

standarder, så er det jo ikke nok  som revisionsdokumentation. 

 

Men det er så det, vi mener er nok, når vi reviderer i praksis. Både de små og de mellemstore 

virksomheder… og jeg er lige ved at påstå, at det også er sådan i nogle store virksomheder, der 

ikke har dokumenteret sådan nogle ting (interne kontroller, red.).   

 

Problemet er, at når revisor har set tilstrækkelig mange gange, at chefen er inde over et eller 

andet uden det er dokumenteret nogen steder, så bruger man det som en eller anden form for 

revisionsbevis. Så taler man så kontrolrisikoen ned. For ellers ender du mange gange med interne 

kontroller, der ikke kan dokumenteres, og så er kontrolrisikoen jo på definition høj. Hvis den er 

det, så kan man ikke lave systemrevision, og så skal man lave substansrevision. Prøv så at 
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forestille dig, at skulle lave substansrevision af 28.000 omsætningsposteringer. Hvor mange 

stikprøver skal man tage? Det giver ingen mening.  

 

Det kan altså ikke lade sig gøre i praksis at følge standarderne fuldstændigt, og det er så derfor, 

at vi bryder standarderne på en eller anden måde. ”An audit is an audit” og kan ikke gradbøjes, 

siger teoretikerne og IAASB. Men det er så egentligt det vi gør, når vi reviderer SMV-

virksomheder. Det er ikke som sådan fordi regnskabet er ringere for en SMV-virksomhed, men 

revisionen er måske mindre veldokumenteret, fordi der er flere subjektive vurderinger af 

kontrolmiljøet og kontrolrisikoen end ved revision af store virksomheder. 

 

Spørgsmål vedrørende review (RS 2400) 

2. Vurderer du at bankerne forstår standarden/erklæringen? Her tænkes blandt andet på 

omfanget af arbejdshandlinger og den anvendte dobbeltnotation i konklusionen. 

Jeg tror, at de forventer mere. Det er min fornemmelse, når jeg taler med bankerne. Jeg tror godt 

de ved, det ikke er revision, så jeg tror godt de ved, at vi ikke har fluekneppet materialet fra A til 

Z. Men jeg tror egentligt, at de har en højere forventning til det arbejde vi har lavet, end det 

standarden kræver. Altså, standarden kræver jo primært noget med forespørgsler og noget med 

analytiske handlinger, altså noget med sandsynliggørelse. Jeg er ret sikker på, at bankerne har en 

forventning om, at vi på de poster, der betyder noget for den konkrete virksomhed, det kan være 

debitorer af en vis størrelse, varelager eller anlægsaktiver, der har de en forventning om, at vi 

laver mere end standarden lægger op til. Vi skal spørge; har du rykket dine debitorer?. Vi skal 

spørge; er der nogen tabsrisiko på disse debitorer ældre en vis dato? Og de skal svare ja, nej eller 

lidt mere uddybet. Så skal vi så vurdere, om vi synes det er sandsynligt, det de siger. Men vi skal 

ikke lave nogen nærmere tilbundsgående undersøgelse. Men det er mit indtryk, at det tror 

bankerne, at vi skal lave.  

 

Det jeg oplever, når jeg nogen gange deltager i bankmøder med sådan en reviewerklæring, det 

er, at de så spørger: ”Hvad har i så lavet i forbindelse med det der varelager?”. Når jeg så siger, 

at vi har fået en varelagerliste, og set at den stemmer til balancen, så spørger de igen: ”Nå men, 

har i ikke talt de dyre produkter op?”. Eller: ”Hvad har i gjort med varer over 90 dage?”. Jeg 

svarer, at vi har talt med lederen, og at han ikke har vurderet, at der er tabsrisiko på dem. ”Nå?” 

siger banken så. De har klart en forventning om, at vi har gjort noget mere. 
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Hvor revisorer opfatter en skarp opdeling mellem høj og begrænset sikkerhed, der har jeg et 

indtryk af, at bankerne har et lidt mere flydende forhold til, hvad der egentligt er forskellen 

mellem høj og begrænset sikkerhed. 

 

Selve dobbeltnotationen i konklusionen har jeg aldrig selv hørt noget brok om i bankerne. Der er 

aldrig nogen, der har sagt ”hvad er det for noget?”. De kan godt se, at vi ikke giver et blankt 

stempel pga. dobbeltnotationen. Men der er aldrig nogen, der har brokket sig over formuleringen. 

Jeg synes selv den er dårligt formuleret rent sprogligt. Men den giver ikke mange problemer i 

dagligdagen. For bankfolkene accepterer bare, at sådan er det. Det bankerne har spurgt om, det er 

primært hvad vi har lavet vedrørende de poster, der interesserer dem.  

 

3. Vurderer du så, at revisorerne forstår standarden/erklæringen?  

Nej, det tror jeg ikke på, at vi gør. Jeg tror, at mange laver for meget i forhold til det der er 

minimumskravet. Men så tror jeg faktisk også, at der er nogen, der glemmer at lave noget. Fordi 

i forbindelse med at man fik hele det der bilag i RS2400 om eksempler på arbejdshandlinger, så 

krævede standarden noget mere, end det revisorer gik og gjorde til dagligt. For eksempel kom 

der krav om, at man skulle have styr på sin planlægning og sit væsentlighedsniveau. Da det kom 

frem, så var der ikke nogen, der gjorde det. Hvis man kigger på hele den danske revisorstand 

som helhed, vil jeg våge den påstand, at der er mange, det faktisk ikke er gået op for, at der er 

næsten lignende planlægningskrav mellem revision og review. Lige bortset fra at kigge på 

interne kontroller. Så egentligt burde planlægningsnotaterne på mange punkter være næsten 

identiske. Der er to-tre afsnit i revisionsplanlægningsnotatet, der kan udgå ved en reviewkunde. 

Måske også afsnit om besvigelser kan udgå. Min påstand vil altså være, at der er mange 

revisionsfirmaer, der ikke har løst ordentligt.  

 

Det er noget sjovt noget. For når det kommer til hvad vi udfører af handlinger på nogle poster, så 

gør vi for meget i forhold til de eksempler, der er i bilaget i standarden (for RS 2400, red.). Men 

når vi kigger på det indledende arbejde, altså planlægningen, så gør vi for lidt. 

 

Hvis man kigger på listen af undervisning i review, man kan bare kigge på FSR’s og RUS’ 

kursusliste, så er det faktisk ikke noget, der undervises i. Det er ikke noget der interesserer. Altså 

”hvornår er nok nok?”, det er ikke rigtigt noget, der interesserer nogen. Fordi vi tror til stadighed 
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på revisionen. Men vi burde lave en form for ”review-tanke”, og drøfte hvornår det er begrænset 

sikkerhed. Det kan godt være at revisorerne rent teoretisk kan svare på, hvor meget sikkerhed de 

synes, der skal være ved review, men jeg tror, at de er uenige om selve graden. Jeg tror man vil 

få et svar om, at sikkerheden bør ligge på mellem 50 og 70 %. Det er mit indtryk. Jeg tror, at hvis 

man spørger en bankmand, så vil han have meget svært ved de 50 %. Han ville forvente en 

højere grad af sikkerhed. Men rent teknisk er standarden efter min mening ikke mere end 51 %... 

hvis man kan sige det sådan. Som standarden er, som den er udformet, så ligger den jo bare op til 

mere end 50 %, altså 51 %.    

 

Der har vi som revisorer altså en mental udfordring, og en rent statspolitisk udfordring, at for at 

udnytte det der reviewbegreb bedre, så skal vi blive bedre til, at blive enige om hvad standarden 

indeholder. 

 

4. Er kravet til arbejdshandlinger i standarden forståeligt? 

Folk forstår overhovedet ikke, hvad der menes med, at der skal udføres yderligere og mere 

omfattende handlinger, hvis revisor har grund til at mene, at en post er væsentligt fejlbehæftet. 

Fordi de handlinger skal stadig bare give begrænset sikkerhed. Så de handlinger må være 

analytiske handlinger, som fx dækningsbidragsanalyse i forhold til tidligere år, beregning af 

kreditordage lageromsætningshastighed og lignende. Og hvis det ikke giver anledning til noget 

ballade, så stopper man der. Hvis det derimod giver anledning til yderligere spørgsmål, så ligger 

der i konceptet, så spørger man ledelsen om dit og dat. Så kommer ledelsen med et svar, og hvis 

man synes svaret er begavet nok, så må man acceptere det. Hvis man ikke synes det er nok, må 

man vurdere, om det skal føre til en supplerende oplysning eller et forbehold.  

 

Min opfattelse er. at de ekstra handlinger der lægges op til i standarden, det er stadig ikke 

substanshandlinger. Det må være andre sandsynliggørelseshandlinger, altså svage beviser. Eller 

måske stille et spørgsmål to gange. Så er vi ude i noget spørgeteknik. Svarer ledelsen 

modsatrettet på to stort set enslydende spørgsmål i hver sin ende af en spørgerække, så er der 

nok noget galt et sted. 

I min verden lægges der ikke op til substanshandlinger. Men det laves i praksis. Og så vender vi 

så tilbage til det med, at vi laver for meget, end det der forventes af standarden på handlingsplan, 

men måske for lidt på planlægningsstadiet.  
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Kunderne ønsker tit, at regnskabet kommer på plads, at der fx foretages periodiseringer, og at vi 

foretager en reel debitorhensættelse. Og så gør vi det. Det er sådan en form for regnskabsmæssig 

assistance ved siden af reviewet.  

 

At der egentligt foretages mere, kan være et problem for kunden. At han lige pludselig betaler 

for noget, han ikke køber. Skal revisor så sidde der og dække sig bag ved… Det er da noget pjat. 

Men det er simpelthen, fordi ydelsen ikke er klar nok… det er ikke et par sko.  

 

Dem der sælger reviewydelsen, er jo mange gange os selv. Der er jo ingen kunder, der kommer 

til os, og siger de vil købe et review. I SMV-markedet er der meget få. De kommer til revisor og 

siger, at nu skal du hjælpe os med et eller andet. Vi skal have en balance til banken eller noget. 

Så sælger vi dem en reviewydelse, fordi det tror vi, at de vil have. Eller vi sælger dem en 

revisionserklæring, fordi det er det vi tror, at de vil have. Det er sjældent, at en kunde kommer 

veldefineret, og siger ”jeg skal have det her produkt”. Så de kender ikke reviewydelsen. Vi 

mangler måske en klar definition af hvad produktet er.  

 

5. Hvilke interessenter/regnskabsbrugere kan få deres behov dækket af erklæringen? 

Det kan investorerne, og det kan långiverne. Jeg ved godt, at der i erklæringsbekendtgørelsen er 

en bredere kreds. Men det er for mig de to primære interessenter. 

 

6. Er standarden brugbar i alle tilfælde? Fx ved væsentlige, risikofyldte regnskabsposter som 

varelager, immaterielle aktiver, debitorer, igangværende arbejder og lignende. 

For mig at se, er reviewstandarden udmærket brugbar. Men den giver kun en begrænset 

sikkerhed, som man skal holde sig for øje. Jeg synes faktisk, det er en ok eller god standard. Vi 

forstår bare ikke at kommunikere den rigtigt.  

 

7. Kan man frygte at et stort udsving i arbejdshandlinger fra revisor til revisor? 

Jo, det tror jeg der er. Jeg tror, at hvis man tager arbejdspapirerne udført af Deloitte, udført af os, 

af vores nabo (også et revisionsfirma, red.) eller udført af en registreret revisor, så vil vi se store 

varianser af hvad vi har udført af arbejde, hvis vi skal reviewe en balance. Det er jeg ret sikker 

på. 
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Hvis standarden er udtryk for hvad der skal laves, så har vi ikke alle sammen forstået standarden 

på samme måde. Nogen har måske slet ikke læst den, mens andre bare har forstået den på 

forskellige måder. Og jeg ved positivt fra undervisningen på registreret revisor-uddannelsen, at 

det i hvert fald ikke er det samme, som vi andre opfatter ved review, som det de undervises i. Det 

gælder både områder hvor der foretages flere og færre arbejdshandlinger. Og særligt 

planlægningsniveauet skærer de ned på ved et review.  

 

8. Afhænger graden af sikkerhed ved erklæringen af revisor? 

Hvis du kigger på erklæringerne ved review, er de jo identiske, hvem enten revisor er. Så rent 

teoretisk er arbejdshandlingerne ens. Men hvis du kigger i de underliggende arbejdspapirer, så er 

det reelle svar ja til, at arbejdshandlingerne er forskellige. Men det tror jeg faktisk også, at det er 

ved revision. Der tror jeg bare ikke divergensen er så stor. Et udmærket eksempel er jo, at vi har 

én metode at fastsætte et væsentlighedsniveau på, mens konkurrenten har en anden. Allerede der, 

hvis væsentlighedsniveau fastsættes på forskellige niveauer, så opstår der divergens i de beviser, 

der ligger bag erklæringen. For eksempel i noget så banalt som stikprøver og fejlstørrelser. Men i 

revision, er det dog ret tæt på hinanden. Der har jeg det sådan, at ved et review, fordi vi ikke 

arbejder så struktureret i reviewet, der er der væsentlig større forskel i beviserne og 

dokumentationen.    

 

9. Iht. standarden skal der som udgangspunkt ikke afgives supplerende oplysninger i de 

tilfælde, hvor ledelsen kan ifalde ansvar. Hvad er din holdning hertil?  

Rent teoretisk giver det jo god mening. Altså hvis vi holder os på det teoretiske plan, kan jeg 

godt forstå det. Fordi der findes ikke et lovpligten review. Det der er tanken, at når der laves en 

revision, jamen så er der en lovpligt til at afgive disse supplerende oplysninger. Det er der ikke i 

erklæringsbekendtgørelsen, når man er ovre i review. Det giver ok mening, fordi revisor kommer 

mindre ned i detaljen, og dermed er der også mindre mulighed for at finde ud af, om der er ting, 

der skal retfærdiggøre en supplerende oplysning. Mange gange vil man jo, ved noget der kan 

ifalde ledelsesansvar fra ledelsens side, forsøge at holde det skjult. Så kan man ikke forvente, at 

revisor ved review skal finde det. Det kan jeg egentlig godt lide… som revisor. Men som 

regnskabslæser har jeg svært ved at forstå, hvorfor der skal være en forskel. Jeg forventer, at der 

er en supplerende oplysning ved revision. Hvorfor fanden skal jeg ikke også kunne finde dette 

ved review, hvis revisor falder over en anledning til at afgive en supplerende oplysning. Der har 
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man så bare fundet ud af, at det er en overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen. Det er en 

overtrædelse af din tavshedspligt. Jeg kan som revisor godt leve med det. Så er spørgsmålet om 

samfundet kan leve med det. Det tror jeg, at styrelsen (E&S, red.) må have tænkt over, da de 

lavede erklæringsbekendtgørelsen.  

 

Spørgsmål vedrørende FSR’s udkast til erklæring om udvidet gennemgang 

10. Hvilken yderligere sikkerhed giver de enkelte supplerende arbejdshandlinger i forhold til 

review? 

Jeg har den holdning, at et advokatbrev får jeg ikke meget mere sikkerhed ud af. Jeg synes 

egentligt, at det er noget pjat. Altså i SMV-konceptet er det noget pjat. Virksomhederne er typisk 

lette at overskue og har meget få sager, der kører via advokat. Derfor giver det ingen mening, at 

stille et særskilt eksklusivt krav om advokatbrev.  

 

At udsende engagementsforespørgsel giver god mening, hvis virksomheden har brug for 

finansiering. Men hvis virksomheden bare, om jeg så må sige, har et bankindestående, så virker 

det meningsløst på en eller anden måde. Meningsløst er måske et hårdt ord, men så synes det 

ikke at stå mål med, at jeg får et kontoudskrift fra banken, og ser at en bankafstemning er lavet 

hertil. Eller om jeg får en engagementsbekræftelse, hvori banken bekræfter, at saldoen er sådan. 

Det giver mig ikke sikkerhed, det ene frem for det andet.  

 

Men det giver sikkerhed for de ting, der ikke er i regnskabet. På sikkerhedsstillelser, tinglysning, 

pant og lignende. Det kan jeg forstå. Men det kræver ligesom, at virksomheden har en eller 

anden form for driftsfinansiering. Så jeg er enig i, at engagementsforespørgsel giver mening… 

særligt i de virksomheder hvor der skal gives kredit.   

 

Kontrol af indberetning og afregning af A-skat og moms er jo noget staten får noget ud af. Jeg 

går ud fra er noget, der er puttet ind i standarden, fordi man regner med, at det vil lette den 

politiske proces omkring det her. Det er helt ok med mig, at vi som revisorer skal gøre det. Det 

er ikke en stor arbejdshandling. Specielt de steder hvor man kører strukturerede lønsystemer. Det 

er jo ikke noget, der tager lang tid at påse, at man har håndteret A-skat, moms og lønsumsafgift 

korrekt i henhold til bogføringen. Det tager ikke lang tid at printe en debit-kredit kontoudskrift 

ud, og kontrollere at tingene spiller, hvis man kører med en lønindberetningssystem som Dataløn 
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eller Danløn eller lignende, hvor der er nogen, der automatisk håndterer det. Så skal der 

kontrolleres, at momstallene indberettes ordentligt og at der afregnes. Det giver ikke 

arbejdshandlinger, der sådan ligefrem er fjogede. Det her tror jeg er minded på 

regnskabsbrugeren SKAT, brugeren det offentlige. Det her puttet for ligesom at få dem til at 

acceptere, at i stedet for revision så er brug af denne standard ok.  

 

Man kan så sige, at i standarden (ud fra denne arbejdshandling, red.) står ”Der foretages ikke 

nogen yderligere efterprøvelse af bogføringens bonitet”. Det giver så, at hvis det der er bogført er 

forkert, så er det vi afregner også forkert. Hvad får vi så egentligt ud af det? Hvad er 

nytteværdien af det? 

 

Udskrift af de nævnte bøger har jeg ingen problemer med. Det er særligt tingbogen, jeg godt kan 

lide. Personbogen det er fint nok. Bilbogen… det er ok.  

 

De handlinger der står her i standarden; opslag i de her bøger, engagementsforespørgsel og så 

videre… det er jo ikke nogen, der giver regnskabet en højere nytteværdi, hvis vi skal være 

ærlige. Jeg havde hellere set supplerende handlinger på det, vi kalder væsentlige, risikofyldte 

poster. Det mest åbenlyse er tilstedeværelse og værdiansættelse af varelager og debitorer. Det 

giver i min verden højere mening. Så er der nogen der vil sige; ”Uha, så er det jo revision!”. Så 

vil jeg sige ”ja, det kan vi da godt kalde det”.  På den del af arbejdet i hvert fald.   

 

11. Er det arbejdshandlinger der udføres i forvejen ved review? 

Advokatbrev nej. I revisioner skal det i princippet altid laves. Men i praksis sker det ud fra en 

risikovurdering. Set i lyset af det førnævnte, at disse virksomheder er relativt overskuelige, og de 

har relativt få ting hos advokaten.  

 

Det eneste vi i dag egentligt laver ved review af de fem supplerende handlinger, det er, at vi 

kigger ledelsesberetningen igennem. Vi laver ikke det med A-skatter ved et review. Altså vi kan 

godt lide, at der er en lønafstemning, og vores kunder vil gerne have en lønafstemning. Men jeg 

mener faktisk ikke, at det er et krav. Kravet er, at vi skal spørge kunden, om han har stemt 

lønnen af, og derpå vurdere om dette er rigtigt. Hvis han så siger ja, og det ser ud til,  at der står 

én måneds skyldig A-skat, AM-bidrag osv., så må man tro på ham, og at det er rigtigt. Så når vi 
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laver lønafstemninger, så laver vi nok for meget, i forhold til hvad der egentligt er nok ifølge 

standarden.  Vi laver ikke engagementsforespørgsler. Vi indhenter ikke tingbogsoplysninger. Jeg 

kunne godt finde på at lave en momsafstemning, eller rettere en momssandsynliggørelse. På den 

måde laver vi nok lidt af handlingerne.   

 

12. Giver de supplerende arbejdshandlinger yderligere sikkerhed for bankerne? 

Den sikkerhed de supplerende handlinger skal give, skal jo være en form for 

fuldstændighedssikkerhed til brug for vurdering af eventuel oprettelse og udvidelse af kreditter. 

Jeg er ret sikker på, at bankerne alligevel i deres eget system har nogle procedurer, der siger, at 

de skal indhente opdaterede engagementsoplysninger.  

 

Jeg tvivler på, at det rent faktisk kommer til at have nogen betydning. Fordi bankerne nu skal 

overholde en masse regler, Basel 1 og Basel 2, hvor de skal dokumentere det ene og det andet. 

Derfor er jeg ret sikker på, at man vil lægge regnskabet ind mellem dokumentationen, men man 

vil alligevel selv dobbelttjekke i personbogen og tingbogen. Fordi de skal være helt sikre. Så kan 

man så sige, hvad er de supplerende arbejdshandlinger så værd?  

 

13. Hvad synes du om anvendelsen af positiv konklusion i standarden for udvidet 

gennemgang?  

Det synes jeg er en god idé. Det vil jeg gerne. Jeg ved ikke, om regnskabsbrugerne virkelig vil 

komme til at opleve en forskel. Jeg kan godt se, at det semantiske i det der står er anderledes og 

mere positivt. Men om banken og den kvalificerede regnskabsbruger vil opfatte det mere 

positivt, det er jeg ikke sikker på.  

 

Der må være nogle mennesker, der har sagt til FSR i forbindelse med det her udviklingsarbejde, 

at det vil de have. At de ikke kan lide den der dobbeltnotation. Det må jo være långivere, der via 

Finansrådet eller andre har sagt, at det vil vi ikke have. Så har jeg det sådan, at så prøver man at 

lave et produkt, hvor vi får en positiv konklusion, og hvor vi får et review med nogle udvidede 

handlinger. Men hvis jeg skal være lidt grov, så synes jeg ikke, at der er nok udvidede handlinger 

til, at man kan vende konklusionen om.  
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14. FSR var stærkt imod den første lempelse i 2006. I det nye lovforslag var overvejende for 

den nye lempelse, og ville netop indføre udvidet gennemgang som et krav til selskaber med 

en omsætning mellem 8-72 mio. kr.  der fravælger revision. Hvad mener du er årsagen til 

denne markante kovending? 

Det er ren økonomi. FSR er jo et fagpolitisk organ. Det er et ønske om opretholdelse af revisors 

monopol. Det man ønskede var, at man fra politisk hold fik støtte for, at revisorerne skulle 

komme i virksomhederne en gang om året. Så til dels at man opretholder et kundeplan. Det der 

var risikoen ved at ophæve revisionspligten var jo, at så behøvede revisorerne ikke længere at 

komme i virksomhederne. Så det var rent politik, at man sagde; ”det er fint nok, vi kan ikke 

kæmpe imod liberaliseringen af revision”. Man kan ikke kæmpe imod EU. Det er ikke en kamp 

man skal kæmpe i det danske Folketing. Det er noget IAASB eller IFAC skal føre i EU. Så man 

prøvede i stedet at overbevise politikerne om, at vi skulle have denne standard for udvidet 

gennemgang. For mig at se er det forklaringen. Men måske også et oprigtigt ønske om at lave 

noget, som vi rent teoretisk i forhold til de internationale standarder kunne forsvare. Altså lave 

noget vi kunne forsvare med ren samvittighed, og som var i overensstemmelse med de 

internationale retningslinier. Og jeg tror, at skrækscenariet for FSR det er, at man opretholder de 

internationale revisionsstandarder, og at kvalitetskontrolsystemet det overgår til EU-

embedsmænd. Og så på sigt at EU-embedsmænd så kommer og kontrollerer ’by-the-book’, om 

revision af en mindre dansk virksomhed overholder alle internationale regnskabsstandarder. Når 

vi er der, så ved vi alle, at vi vil fejle. Så vil revisionen af de store virksomheder være helt fint. 

Men hele denne underskov af virksomheder, som man gerne vil have afskaffet revisionspligten 

af, der håbede man på, at man ligesom kunne sige, at vi har et alternativ til revision, lad os nu få 

gjort det til lov i Danmark og afprøve det i en periode.  

 

15. Mener du, at der ligger en skjult dagsorden bag udkastet og forslaget til udvidet 

gennemgang? 

Som sagt før så mener jeg, at ønsket er en opretholdelse af en monopoltilstand. Ideen om en ny 

standard synes jeg som sådan er fin, hvis man kunne tage det irrelevante i regnskabsstanderne og 

skære væk, og så kalde det for en ”dansk revision”. Så umiddelbart er det en god idé, og jeg tror 

på sigt, at ønsket om en særlig erklæring for SMV’erne slår igennem. Men arbejdshandlingerne 

med et review plus en lille smule ekstra handlinger, det holder ikke. Jeg ønsker snarere en 

tilpasset erklæring med arbejdshandlinger på de væsentlige risikofylde balanceposter, fx 
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varelager. Her kunne man så lave handlinger på tilstedeværelsen og værdiansættelsen. Jeg kunne 

godt tænke mig, at man så oplyste om dette specifikt i erklæringen. Sådan en form for erklæring 

med nogle krydsfelter om hvilken grad af sikkerhed der er… Det vil sige et felt med høj grad af 

sikkerhed, et med udvidet gennemgang… eller hvad man vil kalde den… og felter med 

begrænset sikkerhed eller ingen sikkerhed. Hvis man så sætter kryds i udvidet gennemgang, så 

kan erklæringen indeholde nogle ekstra felter, hvor man kan afkrydse de arbejdshandlinger, der 

er udført på væsentlige risikofyldte poster. De supplerende oplysninger og forbehold kunne lige 

så markeres med et kryds. Og er der et kryds, så skriver man de supplerende oplysninger eller 

forbeholdene som tekst. Ligesom vi kender dem fra de nuværende erklæringer. Hermed kan man 

have en overskuelig form for erklæring for regnskabsbrugerne. Man kan så et sted i erklæringen 

henvise til de konkrete regnskabsstandarder, der ligger til grund for erklæringen.    

 

Spørgsmål vedrørende revisionspligt 

16. Hvor mange kunder mistede din forretning i forbindelse med den første lempelse? Og hvad 

var årsagerne hertil? 

Lige umiddelbart ingen. Men der var fem, der fravalgte revision, og i stedet så gik over til 

review. Siden hen har jeg nok i alt mistet fem kunder helt på det. Men disse kan nok ikke klare 

det selv at aflægge et årsregnskab. Så jeg tror egentligt bare, at det er endt med, at en anden 

revisor udfører arbejdet for dem. Men der kommer da sådan lidt løbende kunder, der vil melde 

revisionen fra. Men de får så bare udført andet arbejde i stedet.  

 

17. I England har 80% af selskaberne fravalgt revision. Er det en udvikling vi kan forvente at 

se i Danmark? 

Sådan tror jeg også det kan blive herhjemme. Men jeg tror ikke, at det bliver på kort sigt. Men på 

10 års sigt tror jeg, at det er sandsynligt. 80 % er nok lidt usikkert. Så 50 % er måske nok mere 

sandsynligt. Men det kræver, at vi som revisorer får en øget dialog med bankerne, for egentligt at 

høre hvad de vil have, altså hvilke krav de stiller.   
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Opsamlende spørgsmål: 

18. Hvorledes vurderer du graden af sikkerhed ved de enkelte erklæringer? 

Ved revision så 95% 

 

51 % ved review. Generelt. Hvis man laver det arbejde, som der står i standarden. Så kan man 

som regnskabsbruger ikke forvente mere end 51 %. Men reelt så er jeg ret sikker på, at der er 

nogen der vil påstå, at de har leveret varer - altså arbejde - der gør, at sikkerheden er 60, 65 eller 

70 %. Det er så det, man kan have en lang, lang diskussion om. Det samme vil så være gældende 

ved udvidet gennemgang.  

 

Og ved udvidet gennemgang… 51 %. Altså det samme. Jeg mener ikke, at der er ekstra 

sikkerhed ved de handlinger der. Hvis man ikke kan få mere sikkerhed for det andet der, og hvis 

man laver nogle reelle handlinger som substanshandlinger på fx varelagerets værdi, så kan man 

komme højere op.  

 

Ved assistance med regnskabsopstilling 0 %. Sikkerheden for at tallene er rigtige, for tallene der 

står i balancen, den er 0 %. Men den reelle sikkerhed er højere end 0 %. Men vi kan ikke 

dokumentere det, for vi har ikke lavet noget arbejde. Men det skal da ikke komme som nogen 

hemmelighed, at de gange hvor jeg har skrevet under på en assistanceerklæring på en årsrapport, 

der har jeg altid sagt, at jeg gerne vil være sikker på, at der er en bankafstemning. Fordi så er jeg 

som revisor inde i systemet. Det er ikke en del af konceptet bag erklæringen, men det vil jeg bare 

gerne have som revisor. For hvis banken stemmer, så må vi ligesom tro på, at alle poster på en 

eller anden måde er med i regnskabet. 

 

19. Hvorledes vurderer du at bankerne stoler på revisors arbejde, herunder revisors 

professionelle dømmekraft? 

Ja, det tror jeg nok. Generelt så har de en tillid til revisor. Ja. Men jeg er også sikker på, at 

næsten alle bankfolk nok har en eller anden form for aversion til mindst én speciel revisor, som 

de har oplevet ikke gjorde deres arbejde ordentligt.  
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20. Hvor bør udviklingen af de alternative erklæringer til revision med begrænset sikkerhed 

foregå? I nationalt regi eller internationalt regi (IAASB)?  

Det bør være internationalt, det er jeg ret sikker på. Der er jo det rent tekniske i, at man i FSR har 

forpligtet sig til overfor IAASB ikke at lave noget, medmindre det er lovgivningsmæssigt 

hjemlet. Og det er jo også derfor, at den der udvidet gennemgang ikke holdt. Var den blevet 

lovhjemlet, så var den holdt. 

 

Jeg tror ikke de bliver mere anerkendte af at blive udviklet internationalt. Anerkendelsen den 

afhænger af, om vi kan finde ud af at sælge den og forklare den til vores kunder og til 

interessenter altså bankerne osv. For hvis vi ikke kan finde ud af at forklare, hvad den er for 

noget, så bliver den aldrig anerkendt. Det er jo det, der er problemet med review i øjeblikket. Vi 

har ikke rigtigt evnet, at forklare dem hvad reviewet er for noget. Det er i hvert fald ikke dem 

alle sammen, der ved det. Det udspringer vel lidt ud af, at vi revisorer ikke engang selv ved det. 
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Bilag 4  

Korrespondance med medlemmer af Folketingets Erhvervsudvalg 

Nedenfor er gengivet mailkorrespondance og telefonnotater fra vores korrespondance med 

medlemmerne af Folketingets Erhvervsudvalg. Det bemærkes, at mailkorrespondancen fremgår i 

omvendt kronologisk rækkefølge. 

 

Frank Aaen, Enhedslisten 

Fra: Frank Aaen [Frank.Aaen@ft.dk] 
Sendt: 30. september 2010 10:13 

Til: Claus Fraussing Nielsen 

Emne: SV: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Hej Kasper og Claus 
  
Selvfølgelig skal der være forskel på kravene til store og små, men alle selskaber skal af hensyn til 
omverdenen, herunder ikke mindst skat og moms, revideres. 
  
mere når jeg ikke 
  
mange hilsner 
  
Frank 
 

 
Fra: Claus Fraussing Nielsen [mailto:clni01ae@student.cbs.dk]  

Sendt: 30. september 2010 09:39 
Til: Frank Aaen 

Emne: SV: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Hej Frank 

  

Mange tak for dit svar. 
  

Har du mulighed for at uddybe (skriftlig eller telefonisk), hvorfor I mener at der skal være en strammere 
revision, og hvad I mener med "strammere revision"? Mener I f.eks., at der slet ikke bør være en 

bagatel-/beløbsgrænse, og at enhver virksomhed drevet som selskab dermed skal være underlagt 

lovpligtig revision? 
  

Endnu en gang mange tak for din tid.  
  

  
Med venlig hilsen 

  

  
Kasper Henriksen og Claus F. Nielsen 
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Fra: Frank Aaen [Frank.Aaen@ft.dk] 
Sendt: 29. september 2010 23:37 

Til: Claus Fraussing Nielsen 

Emne: SV: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Hej Claus og Kasper 
  
Jeg når kun at svare, at vi har været imod de gennemførte lempelser af revisionspligten og ønsker en 
strammere revision. 
  
Held og lykke med afandlingen. 
  
mvh Frank 
 

 
Fra: Claus Fraussing Nielsen [mailto:clni01ae@student.cbs.dk]  

Sendt: 29. september 2010 15:28 
Til: Frank Aaen 

Emne: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Kære Frank Aaen 

  
Vi er 2 studerende, der er i gang med at skrive kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet. I vores 
afhandling analyserer vi interessenternes, og i særdeleshed bankernes, syn på revisionspligt for 
selskaber i regnskabsklasse B, herunder holdningen til en eventuel fremtidig mulighed for at få udført 
udvidet gennemgang (der oprindeligt var en del af L190 - Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven 
og selskabsloven) af årsrapporten.   

Vores forhåbning er, at De kortfattet vil redegøre for: 

1. Deres og/eller Deres partis holdning til revisionspligt for selskaberne i regnskabsklasse B, 
herunder hvilke eventuelle beløbsgrænser De mener bør være afgørende for revisionspligtens 
indtræden/ophør, samt  

2. Deres vurdering af en eventuel fremtidig mulighed for, at hele eller en del af regnskabsklasse B 
kan få udført "udvidet gennemgang" i stedet for revision. 

De er velkommen til at kontakte Claus F. Nielsen på tlf. 22 78 95 37 (bedst i tidsrummet kl. 9-11, og igen 
fra kl. 15.30 og frem), eller alternativt besvare denne mail, hvis De ønsker at give en skriftlig 
tilbagemelding eller ønsker at vi ringer Dem op. 

På forhånd tak for Deres tid. 

  

Med venlig hilsen 

  

Kasper Henriksen og Claus F. Nielsen 
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Colette L. Brix, Dansk Folkeparti 

Fra: Tina Fredsø Christensen [Tina.Fredsoe@ft.dk] på vegne af Colette L. Brix [ColetteL.Brix@ft.dk] 

Sendt: 1. oktober 2010 09:58 
Til: Claus Fraussing Nielsen 

Emne: SV: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Kære Kasper og Claus 

Her er svar på jeres spørgsmål: 

1) Som I ved, kom grænsen i L 190 til at ligge på 8 mio. kr. for revisionspligt, hvilket vi mener er 
passende. Det er altid en afbalancering, men efter at have gransket evalueringen af den hidtidige 
fritagelse op til 3 mio. kr. og ikke mindst konstateringen af, at det er småfejl, som sniger sig ind i 
regnskaber, der ikke revideres, finder vi, at grænsen på 8 mio. kr. er passende. 

2) Vi gennemgik i forbindelse med L 190 meget grundigt den udvidede gennemgang (den særlige danske 
erklæring), som Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) ønskede i stedet for revision. Flere – 
ikke mindst Finansrådet – var tøvende og anbefalede, at revision var bedre. Der var også usikkerhed 
omkring opgørelse af lagre og andre aktiver i selskabet samt manglende kasseeftersyn, som gjorde, at vi 
ikke fandt, at forslaget fra FSR kunne holde vand. Også selv om det var en såkaldt positiv erklæring 
modsat andre erklæringer med mindre grad af sikkerhed. 

Med venlig hilsen 

Colette Brix 

MF, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti 

 
Fra: Claus Fraussing Nielsen [mailto:clni01ae@student.cbs.dk]  

Sendt: 29. september 2010 15:22 
Til: Colette L. Brix 

Emne: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Kære Colette L. Brix 

Vi er 2 studerende, der er i gang med at skrive kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet. I vores 
afhandling analyserer vi interessenternes, og i særdeleshed bankernes, syn på revisionspligt for 
selskaber i regnskabsklasse B, herunder holdningen til en eventuel fremtidig mulighed for at få udført 
udvidet gennemgang (der oprindeligt var en del af L190 - Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven 
og selskabsloven) af årsrapporten.   

Vores forhåbning er, at De kortfattet vil redegøre for: 

1. Deres og/eller Deres partis holdning til revisionspligt for selskaberne i regnskabsklasse B, 
herunder hvilke eventuelle beløbsgrænser De mener bør være afgørende for revisionspligtens 
indtræden/ophør, samt  

2. Deres vurdering af en eventuel fremtidig mulighed for, at hele eller en del af regnskabsklasse B 
kan få udført "udvidet gennemgang" i stedet for revision. 

De er velkommen til at kontakte Claus F. Nielsen på tlf. 22 78 95 37 (bedst i tidsrummet kl. 9-11, og igen 
fra kl. 15.30 og frem), eller alternativt besvare denne mail, hvis De ønsker at give en skriftlig 
tilbagemelding eller ønsker at vi ringer Dem op. 
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På forhånd tak for Deres tid. 

  

Med venlig hilsen 

  

Kasper Henriksen og Claus F. Nielsen 

 

 

Karsten Hønge, SF 

Fra: Karsten Hønge [Karsten.Honge@ft.dk] 

Sendt: 3. oktober 2010 23:33 
Til: Claus Fraussing Nielsen 

Emne: SV: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Oberst Lund fra Socialdemokraterne kan udtale sig på vegne af både S og SF 
  
Med venlig hilsen 
 
Karsten Hønge 
MF 
 
Medlem af Folketinget (SF) 
 
Christiansborg 
DK-1240 København K. 
 
Tlf.   +45 33 37 55 00 
Dir.   +45 33 37 44 22 
 
www.ft.dk

 
  

 
Fra: Claus Fraussing Nielsen [mailto:clni01ae@student.cbs.dk]  

Sendt: 29. september 2010 15:26 
Til: Karsten Hønge 

Emne: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Kære Karsten Hønge 

  
Vi er 2 studerende, der er i gang med at skrive kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet. I vores 
afhandling analyserer vi interessenternes, og i særdeleshed bankernes, syn på revisionspligt for 
selskaber i regnskabsklasse B, herunder holdningen til en eventuel fremtidig mulighed for at få udført 
udvidet gennemgang (der oprindeligt var en del af L190 - Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven 
og selskabsloven) af årsrapporten.   

Vores forhåbning er, at De kortfattet vil redegøre for: 

1. Deres og/eller Deres partis holdning til revisionspligt for selskaberne i regnskabsklasse B, 
herunder hvilke eventuelle beløbsgrænser De mener bør være afgørende for revisionspligtens 
indtræden/ophør, samt  

2. Deres vurdering af en eventuel fremtidig mulighed for, at hele eller en del af regnskabsklasse B 
kan få udført "udvidet gennemgang" i stedet for revision. 

https://pod51007.outlook.com/owa/redir.aspx?C=059ea8b28c1f4420b21dc72f76dde735&URL=http%3a%2f%2fwww.ft.dk%2f
https://pod51007.outlook.com/owa/redir.aspx?C=059ea8b28c1f4420b21dc72f76dde735&URL=http%3a%2f%2fwww.ft.dk%2f
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De er velkommen til at kontakte Claus F. Nielsen på tlf. 22 78 95 37 (bedst i tidsrummet kl. 9-11, og igen 
fra kl. 15.30 og frem), eller alternativt besvare denne mail, hvis De ønsker at give en skriftlig 
tilbagemelding eller ønsker at vi ringer Dem op. 

På forhånd tak for Deres tid. 

  

Med venlig hilsen 

  

Kasper Henriksen og Claus F. Nielsen 

 

 

Torsten Schack Pedersen, Venstre 

Fra: Claus Fraussing Nielsen 

Sendt: 5. oktober 2010 07:12 
Til: Claus Fraussing Nielsen 

Emne: SV: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Torsten Schack Pedersen (TSP) ringede til mig, lørdag den 2. oktober for at besvare spørgsmålene. 

  

TSP bad mig bekræfte at vi med regnskabsklasse B mente selskaber med en omsætning på op til 72 mio. 
kr, en balancesum på 36 mio. kr. og maksimalt 50 ansatte, hvilket jeg bekræftede. 

  
TSP henviste indledningsvist til forhandlingerne til L 190, hvor han mente vi ville kunne finde en hel del 

oplysninger der muligvis kunne have relevans for vores opgave. 
  

TSP tilkendegav efterfølgende, at Venstre er stor tilhænger af en mellemløsning i stil med udvidet 

gennemgang, og at Venstre mener at det vil være en god retning at gå i. Eneste reelle udfordring i 
relation til en mellemløsning, er at opnå anerkendelse fra de væsentligste interessenter - hvilket i 

Venstres optik særligt vil sige pengeinstitutterne. 
  

/Claus F. Nielsen 

 
Fra: Claus Fraussing Nielsen 
Sendt: 29. september 2010 15:27 

Til: torsten.schack.pedersen@ft.dk 
Emne: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Kære Torsten Schack Pedersen 

  
Vi er 2 studerende, der er i gang med at skrive kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet. I vores 
afhandling analyserer vi interessenternes, og i særdeleshed bankernes, syn på revisionspligt for 
selskaber i regnskabsklasse B, herunder holdningen til en eventuel fremtidig mulighed for at få udført 
udvidet gennemgang (der oprindeligt var en del af L190 - Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven 
og selskabsloven) af årsrapporten.   

Vores forhåbning er, at De kortfattet vil redegøre for: 

1. Deres og/eller Deres partis holdning til revisionspligt for selskaberne i regnskabsklasse B, 
herunder hvilke eventuelle beløbsgrænser De mener bør være afgørende for revisionspligtens 
indtræden/ophør, samt  
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2. Deres vurdering af en eventuel fremtidig mulighed for, at hele eller en del af regnskabsklasse B 
kan få udført "udvidet gennemgang" i stedet for revision. 

De er velkommen til at kontakte Claus F. Nielsen på tlf. 22 78 95 37 (bedst i tidsrummet kl. 9-11, og igen 
fra kl. 15.30 og frem), eller alternativt besvare denne mail, hvis De ønsker at give en skriftlig 
tilbagemelding eller ønsker at vi ringer Dem op. 

På forhånd tak for Deres tid. 

  

Med venlig hilsen 

  

Kasper Henriksen og Claus F. Nielsen 

 

 

Villum Christensen, Liberal Alliance 

Fra: Jonas Ravn [Jonas.Ravn@ft.dk] 

Sendt: 14. oktober 2010 16:14 
Til: Claus Fraussing Nielsen 

Emne: Svar på henvendelse 

Kære Claus. 
  
Tak for din henvendelse og din interesse i partiet.  
  
Liberal Alliance har desværre ikke formuleret noget konkret i vores politik, som vedrører dette område. 
Skulle der dog blive inviteret til forhandlinger om revisionspligften, er vi naturligvis åbne for at deltage. 
  
Held og lykke med jeres projekt. 
  
Med venlig hilsen 
  
Jonas Ravn. 

Presse & Kommunikation 
Liberal Alliance 

Tlf.: 3337 4965 / 6162 5326  

E-mail:  jonas.ravn@ft.dk 

 

Fra: Claus Fraussing Nielsen 

Sendt: 29. september 2010 15:27 

Til: torsten.schack.pedersen@ft.dk 
Emne: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Kære Villum Christensen 

  
Vi er 2 studerende, der er i gang med at skrive kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet. I vores 
afhandling analyserer vi interessenternes, og i særdeleshed bankernes, syn på revisionspligt for 

https://pod51007.outlook.com/owa/redir.aspx?C=059ea8b28c1f4420b21dc72f76dde735&URL=mailto%3ajonas.ravn%40ft.dk
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selskaber i regnskabsklasse B, herunder holdningen til en eventuel fremtidig mulighed for at få udført 
udvidet gennemgang (der oprindeligt var en del af L190 - Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven 
og selskabsloven) af årsrapporten.   

Vores forhåbning er, at De kortfattet vil redegøre for: 

1. Deres og/eller Deres partis holdning til revisionspligt for selskaberne i regnskabsklasse B, 
herunder hvilke eventuelle beløbsgrænser De mener bør være afgørende for revisionspligtens 
indtræden/ophør, samt  

2. Deres vurdering af en eventuel fremtidig mulighed for, at hele eller en del af regnskabsklasse B 
kan få udført "udvidet gennemgang" i stedet for revision. 

De er velkommen til at kontakte Claus F. Nielsen på tlf. 22 78 95 37 (bedst i tidsrummet kl. 9-11, og igen 
fra kl. 15.30 og frem), eller alternativt besvare denne mail, hvis De ønsker at give en skriftlig 
tilbagemelding eller ønsker at vi ringer Dem op. 

På forhånd tak for Deres tid. 

 

Med venlig hilsen 

  

Kasper Henriksen og Claus F. Nielsen 

 

 

Jens Christian Lund, Socialdemokratiet 

Fra: Claus Fraussing Nielsen 

Sendt: 23. november 2010 16:57 
Til: Claus Fraussing Nielsen 

Emne: SV: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Jens Christian Lund (JCL) besvarede vore spørgsmål telefonisk den 18/11 2010. 
  
JCL startede med at understrege at S og SF generelt set har den holdning, at virksomhederne ikke skal pålægges 
yderligere administrative byrder end højst nødvendigt. S og SF anser dog ikke revision som værende en administrativ 
byrde, men derimod en hjælp for virksomhederne til at opnå bl.a. lån i banker og kreditinstitutter. 
  
JCL gjorde opmærksom på, at det oprindelige L190 (hvor udvidet gennemgang var med i forslaget) ligner et 
Socialdemokratisk forslag fra 2006 rigtig meget, hvad angår SMV'ernes "behov" for revision - eller måske snarere 
deres manglende behov herfor. 
Af forarbejderne til L190 har JCL fået den opfattelse, at såvel FSR som FRR nu grundlæggende har samme holdning 
som S (og JCL). 
  
S og SF mener det vil være en god idé med en mellemløsning (a la udvidet gennemgang), men mener ikke 
beløbsgrænserne skal følge EUs forslag herom. S (og SF) er indstillet på, at gøre brug af følgende model. 
  
    Op til 6 mio. DKK: Udelukkende krav om review 
    Mellem 6 og 36 mio. DKK: Udelukkende krav om mellemløsning (f.eks. udvidet gennemgang) 
    Over 36 mio. DKK: Krav om revision efter EU standard 
  
Afslutningsvist tilkendegav JCL, at S og SF er begejstrede for FSRs udkast til standard for udvidet gennemgang, og at 
de er villige til at slutte op om en sådan standard. 
  
/Claus F. Nielsen 
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Fra: Claus Fraussing Nielsen 

Sendt: 18. november 2010 11:02 
Til: jens.lund@ft.dk 

Emne: VS: Revisionspligt kontra udvidet gennemgang - Input til kandidatafhandling 

Kære Jens Christian Lund 

  

I forlængelse af mailkorrespondance med bl.a. Karsten Hønge (SF), og baseret på referater fra 
Erhvervsudvalgets møder vedrørende L190, hvoraf fremgår at De har udtalt Dem på vegne af såvel S 
som SF, tillader vi os hermed at fremsende nærværende mail til Dem. 

Vi er 2 studerende, der er i gang med at skrive kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet. I vores 
afhandling analyserer vi interessenternes, og i særdeleshed bankernes, syn på revisionspligt for 
selskaber i regnskabsklasse B, herunder holdningen til en eventuel fremtidig mulighed for at få udført 
udvidet gennemgang (der oprindeligt var en del af L190 - Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven 
og selskabsloven) af årsrapporten.   

Vores forhåbning er, at De kortfattet vil redegøre for: 

1. Deres og/eller Deres partis holdning til revisionspligt for selskaberne i regnskabsklasse B, 
herunder hvilke eventuelle beløbsgrænser De mener bør være afgørende for revisionspligtens 
indtræden/ophør, samt  

2. Deres vurdering af en eventuel fremtidig mulighed for, at hele eller en del af regnskabsklasse B 
kan få udført "udvidet gennemgang" i stedet for revision. 

De er velkommen til at kontakte Claus F. Nielsen på tlf. 22 78 95 37 (bedst i tidsrummet kl. 9-12, og igen 
fra kl. 16.00 og frem, samt i weekenderne), eller alternativt besvare denne mail, hvis De ønsker at give en 
skriftlig tilbagemelding eller ønsker at vi ringer Dem op. 

På forhånd tak for Deres tid. 

  

Med venlig hilsen 

  

Kasper Henriksen og Claus F. Nielsen 
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-Bilag 5  

RS XXXX – Udkast til udvidet gennemgang af årsregnskaber 
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