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Executive summary 

Our report deals with the government’s proposal for a new declaration standard for companies in 

accounting class B as an alternative to audit. The proposal is part of the government aim to reduce the 

administrative burden for businesses and the initiative is expected to reduce the administrative burden 

of audit by 25 pct. 

Earlier initiatives by the government have not had any significant effect in practice, which is why we 

believe it is relevant to examine how much effect this latest initiative will have. Our focus is on the 

role of the financial sector in regarding the success of the declaration standard in practice. It is our 

hypothesis that the financial sector will decide when and where the new declaration standard will be 

made use of.  

To examine our problem area, we have chosen to look more closely at the government’s present 

proposal as well as their earlier efforts. We have correlated the government’s initiatives with 

statements from FSR – Danish Federation of Chartered Accountants. Moreover we have made a 

questionnaire survey among Danish financial institutes, acquired a statement from the Financial 

Committee and interviewed FSR – Danish Federation of Chartered Accountants. 

On the basis of our analysis we can conclude, that the financial institutes will be the ones who decide 

in which cases the declaration standards will be applied when credit assessments are made. To what 

degree the declaration can be applied will be subject to precise consideration in each case. To increase 

the potential success of the declaration standard, we have found it necessary for the possibility of 

additional declarations in those cases where certain accounting areas require more attention than what 

would normally be covered. We are well aware that the possibility of additional declarations depends 

on the cost and thereby the cost difference of audit at international standards and audit at the 

declaration standard. The success of the declaration in practice depends among other things on the 

need for trust following the financial crisis and an acceptance of the declaration standard. 

We believe that the extent to which the declaration standard is applied can only be measured after a 

few years in practice. There is often resistance to change, which is why the application of a new 

declaration in the place of audit will require a period of adjustment. Following the passing of the act, 

there will be a major task of communicating and advising on the use of the declaration standard to the 

relevant parties such as financial institutes, accountants and businesses so they can assess the 

possibility for its application.  
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1. Indledende del 

1.1 Indledning  

Vi ønsker med vores afhandling at fokusere på en ny erklæringsstandard for B-virksomheder, som skal 

gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Erklæringsstandarden er af FSR – danske revisorer, 

benævnt udvidet gennemgang og fremgår af lovudkastet ”Forslag til lov om ændring af 

årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med 

revisorer mv.)”1. 

Regeringen har i en årrække haft fokus på at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. I 

regeringsgrundlaget for 2005 havde regeringen et overordnet ønske om at skabe bedre rammer for det 

danske erhvervsliv. Dette skulle imødekommes ved at mindske omkostningerne, forenkle de 

administrative byrder, for dermed at skabe bedre konkurrenceevne2. Disse målsætninger gør sig fortsat 

gældende i dag.  

Regeringen har af flere gange haft fokus på revisionspligt for B-virksomheder. Først i 2005, hvor de 

mindste B-virksomheder fik muligheden for at fravælge revision3, dernæst i 2010, hvor grænsen for 

fravalg blev forhøjet4. Med tiltaget i dag præsenterer regeringen et lovudkast omkring en ny 

erklæringsstandard for B-virksomheder, kaldet en udvidet gennemgang5. Den væsentligste årsag til 

regeringens øgede fokus på B-virksomhederne, skyldes at Danmark er blandt de eneste tre europæiske 

lande, som fortsat har revisionspligt for B-virksomheder6.  

En revision udføres efter 37 internationale revisionsstandarder, der tager særligt sigte på revision af 

store og komplekse virksomheder og er derfor ikke velegnet til revision af B-virksomheder. B-

virksomhederne bliver således, som loven er sammensat i dag, udsat for unødige krav til revision af 

deres årsregnskab7 og det er derfor oplagt at få fokus herpå. B-virksomhederne anser dog 

revisionspåtegningen som betydningsfuld i forhold til omverden, herunder virksomhedernes 

interessenter. En undersøgelse fra Dansk Erhverv, foretaget i 2011, viser at værdien af 

revisionspåtegningen har været med til at mange B-virksomheder, trods flere tiltag, fortsat ønsker at få 

foretaget revision.  

Såfremt regeringens forslag bliver vedtaget, får B-virksomhederne mulighed for at vælge mellem flere 

erklæringer. Vi finder det også relevant med differentierede erklæringer, alt efter virksomhedernes 
                                                           
1 Lovudkast: 2012/1 LSR 26, se bilag 8 
2 www.stm.dk/publikationer/reggrund05/nye_%20maal_web.pdf 
3 2005/1 LSF 50  
4 Folketinget lemper revisionspligten, FSR – danske revisorer, 2006 
5 Lovudkast: 2012/1 LSR 26, se bilag 8 
6 www.stm.dk/publikationer/reggrund05/nye_%20maal_web.pdf 
7 Lovudkast: 2012/1 LSR 26, se bilag 8 
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kompleksitet og størrelse. Det er dog væsentligt at der er tiltro samt forståelse for erklæringerne, hvis 

de skal have en effekt. Vi vurderer at der er mange faktorer der spiller ind, når tiltag som den nye 

erklæringsstandard skal få virkning i praksis. Af faktorer kan nævnes markedsændringer, som 

finanskrisen, holdningsændringer, hos for eksempel ledelsen og pengeinstitutter samt modtagelse af 

den fornødne information.  

Særligt markedet har vist sin betydning siden 2007, hvor den internationale finanskrise begyndte. 

Krisen har medført at pengeinstitutterne er blevet mere forsigtige og det er derfor svært for 

virksomhederne at optage lån. Manglende mulighed for at optage lån samt opretholdelse af kreditter 

har påvirket erhvervslivet negativt8. Særligt de danske pengeinstitutter har været påvirket af 

finanskrisen, hvilket skyldes pengeinstitutternes store risikovillighed før krisen9.  

Når pengeinstitutternes skærper risikovilligheden, finder vi det naturligt, at de i forbindelse med 

kreditgivning til erhvervslivet, ønsker den højeste grad af sikkerhed for materialet der ligger til grund 

for deres vurderinger. De danske pengeinstitutter får derfor en afgørende rolle i forhold til regeringens 

tiltag om at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Vi ønsker derfor at sætte fokus på 

regeringens tiltag om en ny erklæringsstandard for B-virksomheder og pengeinstitutternes rolle. Vil 

pengeinstitutterne acceptere den nye erklæringsstandard i stedet for en revision af B-virksomhedernes 

årsregnskab? Hvis ikke - hvordan bliver regeringens tiltag så en succes?  

Det er vores vurdering at pengeinstitutterne har en afgørende rolle. Øvrige interessenter som revisor, 

samarbejdspartnere og regnskabsbrugere spiller ligeledes en rolle i den nye erklæringsstandards succes 

i praksis. Vi mener særligt at revisor har en rolle i at informere erhvervslivet omkring den nye 

erklæringsstandard. Vores erfaring fra revisionsbranchen er at revisor er en vigtig sparringspartner 

mellem virksomhederne og deres pengeinstitut. Vi har derfor til hensigt at inddrage FSR – danske 

revisorer i vores afhandling, som repræsentant for den samlede revisionsbranche. Fokusset vil primært 

være på pengeinstitutterne og revisor, da vi vurdere dem som de væsentligste aktører. 

 

  

                                                           
8http://www.denstoredanske.dk/Samfund._jura_og_politik/%C3%98konomi/Samfunds%C3%B8konomiske_forh
old/Finanskrisen   
9 Danske banker ramt hårdest af finanskrisen, Berlingske Business, 2009 
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1.2 Problemformulering 

Vi vil på baggrund af regeringens lovudkast til en ny erklæringsstandard, forholde os til de danske 

pengeinstitutters rolle, som vi mener, kan have afgørende betydning for, om forslaget vil opnå den 

ønskede og forventede effekt i praksis. Vi har derfor opstillet følgende hypotese:” Det er 

pengeinstitutterne der sætter grænsen for, hvornår den nye erklæringsstandard finder anvendelse.” 

Vi har valgt at opdele vores problemformulering i en teoretisk og en analyserende del. Formålet med 

denne opdeling er at give læseren et overblik samt en forståelse for hvad hensigten er med de 

forskellige dele af vores afhandling.  Den teoretiske del repræsenterer den baggrundsviden, som vi har 

vurderet relevant, i forhold til forståelse af lovudkastet og dertilhørende historik. Den valgte teori 

skaber grundlag for en forarbejdning af viden, til brug for vores efterfølgende analytiske arbejde. Den 

analyserende del repræsenterer den del af vores afhandling, hvor vi aktivt behandler og diskuterer den 

teoretiske viden, fra den første del af afhandlingen. Derudover vil den indeholde analyser og 

behandling af undersøgelser. Der vil både indgå undersøgelser udarbejdet af andre og egne udførte 

undersøgelser. 

 

1.2.1 Teoretisk del 

På baggrund af regeringens lovudkast til en ny erklæringsstandard, vil vores afhandling tage 

udgangspunkt i pengeinstitutternes rolle, set i forhold til opnåelse af henholdsvis regeringens og FSR – 

danske revisorers ønsker og forventninger til lovudkastet.  

Vi mener, som anført at de danske pengeinstitutter har en afgørende rolle i opfyldelse af både 

regeringens og FSR – danske revisorers forventninger og ønsker til lovudkastet. Såfremt 

pengeinstitutterne ikke ønsker at anvende den nye erklæringsstandard ved kreditvurdering af B-

virksomheder, men fortsat ønsker en revision, vil de være med til at begrænse den effekt der forventes 

og ønskes med lovudkastet. Vi vil belyse regeringens og FSR – danske revisorers ønsker og 

forventninger til lovudkastet, gennem deres skriftlige udtalelser, i forbindelse med deres individuelle 

behandling af lovudkastet.  

Ovenstående vil blive belyst gennem følgende spørgsmål: 

- Hvad er regeringens ønsker og forventninger med det fremlagte lovudkast? 

- Hvad er FSR – danske revisorers ønsker og forventninger til det fremlagte lovudkast? 
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For at skabe indblik i lovudkastet, vil vi behandle FSR – danske revisorers oplæg til revisors 

arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang10, set i forhold til review og revision, da antallet samt 

typen af handlinger afhænger af hvilken erklæring revisor udtrykker på årsregnskabet. Dette skal 

skabe forståelse for, hvad den nye erklæringsstandard indeholder.  

Dette ønsker vi at tydeliggøre gennem følgende spørgsmål: 

- Hvad er forskellen mellem revisors erklæringer ved henholdsvis review, revision og udvidet 

gennemgang? 

- Hvilke forskelle er der i revisors arbejdshandlinger ved henholdsvis, review, revision og 

udvidet gennemgang? 

Regeringen kom tidligere med et tiltag, som gav de mindste B-virksomheder mulighed for at fravælge 

revision. Vi finder det relevant at belyse det tidligere tiltag, for at kunne vurdere om regeringen 

generelt er for optimistiske ved fremsætning af lovforslag vedrørende lettelse af de administrative 

byrder for B-virksomhederne. Vi vil på denne baggrund forholde os til, om tiltaget var realistisk samt 

om regeringens ønskede og forventede mål blev indfriet i praksis. Derudover vil vi sammenholde 

udtalelser fra FSR – danske revisorer, for at vurdere deres holdninger til daværende lovforslag 

sammenholdt med den efterfølgende effekt i praksis.  

Besvarelse af ovenstående problem understøttes af nedenstående spørgsmål: 

- Hvad var regeringens ønsker og forventninger til det tidligere tiltag og var disse realistiske? 

- Hvad var FSR – danske revisorers holdning til det tidligere tiltag og var de enige med 

regeringen? 

 

1.2.2 Analyserende del 

På baggrund af vores teoretiske behandling af regeringens og FSR – danske revisorers ønsker og 

forventninger til lovudkastet, vil vi opridse samt diskutere forskelle mellem de to, da afklaringen af 

disse kan være afgørende for erklæringsstandardens succes i praksis.  

- Hvilke forskelle er der i henholdsvis regeringens og FSR – danske revisorers ønsker og 

forventninger til lovudkastet? 

Vi vil analysere og diskutere hvorvidt regeringens og FSR – danske revisorers ønsker og forventninger 

til det fremlagte lovudkast, er realistiske set i forhold til pengeinstitutternes rolle. Vi har en 

                                                           
10 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer - FSR 
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formodning om, at de opstillede forventninger til effekten af lovudkastet ikke er overensstemmende 

med de danske pengeinstitutters. Vi mener ikke at pengeinstitutterne, i alle situationer, vil acceptere en 

udvidet gennemgang, som erstatning for revision ved kreditvurdering af B-virksomheder. Det er derfor 

relevant for os at belyse pengeinstitutternes holdning samt ønsker til den nye erklæringsstandard, 

herunder om yderligere arbejdshandlinger fra revisor kan medvirke til at pengeinstitutterne i højere 

grad vil finde erklæringsstandarden anvendelig som erstatning for revision. Pengeinstitutternes 

holdning og ønsker, vil afspejle deres indstilling til lovudkastet samt deres forventninger til 

anvendelsen af erklæringsstandarden, som erstatning for revision ved kreditvurdering af B-

virksomheder.  

Til besvarelse af ovenstående vil vi stille nedenstående spørgsmål: 

- Hvad er pengeinstitutternes holdning til erklæringsstandarden?  

- Hvilke tiltag/ændringer skal der ifølge pengeinstitutterne til, for at erklæringsstandarden 

bliver en succes i praksis? 

 

Afslutningsvist vil vi på baggrund af de tidligere diskussioner og analyser i opgaven, sammenkoble 

spørgsmål som vi mener, er relevante at gennemgå med FSR – danske revisorer. Vi påtænker en 

dialog omkring pengeinstitutternes holdning til lovudkastet samt deres eventuelle ønsker til tiltag og 

ændringer. Vi vil på baggrund af vores samlede analyse, vurdere hvordan den nye erklæringsstandard 

bliver en succes i praksis.  

Ovenstående ønskes belyst gennem følgende spørgsmål: 

- Hvad er FSR – danske revisorers holdning til resultatet af vores analyser? 

- Hvordan bliver den nye erklæringsstandard en succes i praksis? 

 

1.3 Afgrænsning 

Vores afhandling vil kun have fokus på små og mellemstore virksomheder inden for regnskabsklasse 

B. Lovudkastet til den nye erklæringsstandard retter sig kun mod B-virksomheder, og det vil derfor 

ikke have relevans for vores afhandling at behandle virksomheder i de øvrige regnskabsklasser. 

Vores hypotese er, at det er pengeinstitutterne der sætter grænsen for, hvornår den nye 

erklæringsstandard finder anvendelse. Derfor vil vores primære fokus være pengeinstitutterne og deres 

holdning til erklæringsstandarden. Vi vil derudover have fokus på FSR – danske revisorers rolle i 

erklæringsstandardens udformning og formidling, da vi vurdere de ligeledes udgør en væsentlig faktor. 
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B-virksomhedernes samt øvrige interessenters holdning vil ikke være vores fokus og vil kun indgå i et 

begrænset omfang.  

Regeringens lovudkast behandler derudover øvrige tiltag, som blandt andet revisoruddannelsen og 

kvalitetskontrollen af de danske revisorer. Vi afgrænser os derfor fra de aspekter af lovudkastet, som 

ikke omhandler den nye erklæringsstandard. Endvidere ser vi B-virksomhederne som en helhed, og vi 

forholder os ikke til de forskellige typer af B-virksomheder. Her tænkes eksempelvis på 

erhvervsdrivende fonde eller holdingselskaber, der kun besidder kapitalandele i andre virksomheder 

og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller 

finansielle ledelse. 

Vi har en forventning om at læserne af denne afhandling har forståelse for de arbejdshandlinger 

revisor foretager, hvad enten der er tale om review eller revision. Vi mener derfor ikke at det har 

relevans for forståelsen af vores afhandling, at gennemgå revisors arbejdshandlinger dybdegående. Vi 

vil derfor forholde os til de overordnede forskelle i arbejdshandlingerne set i forhold til den nye 

erklæringsstandard. Vi vil derfor se på de situationer hvor erklæringsstandarden adskiller sig i forhold 

til de eksisterende erklæringer. Vi vil samtidig afgrænse os fra revisors assistanceerklæring samt 

muligheden for helt at fravælge en erklæring fra revisor, da disse ikke giver nogen grad af sikkerhed. I 

situationer hvor vi behandler fravalg af revision, vil reviewerklæringen dermed fremstå som den 

eneste mulighed.  

Vi er vidende om at vi i Danmark er blandt de eneste tre lande i EU, som fortsat har krav om revision 

på B-virksomheder. Vi er ikke vidende om de øvrige lande har alternativer der er tilpasset B-

virksomheder, hvorfor vi afgrænser os fra videre behandling af internationale forhold. Vi vil derfor 

kun behandle danske B-virksomheder og danske regler. 

FSR – danske revisorer vil i den restende del af afhandlingen, blive benævnt FSR. 

 

1.4 Tidsline over lovforslagets og vores behandling 

Vi vil i dette afsnit, give læseren et overblik over lovforslagets forløb sammenholdt med vores løbende 

behandling. Vi mener dette overblik er relevant i forhold til læserens forståelse, da behandlingen af 

lovforslaget er foregået sideløbende med udarbejdelsen af vores afhandling.  
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Nedenstående illustrerer en tidslinje over lovforslagets behandlingsforløb: 

  

Figur 1, egen tilvirkning11 

                                                           
11 Den nye erklæringsstandard – Opdateret tidsplan for Folketingets behandling, FSR – danske revisorer, 2012 
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Vores teoretiske del af afhandlingen tager udgangspunkt i regeringens fremlagte lovudkast, som 

fremsættes til hørring. Vi har hentet lovudkastet den 17. juli 2012, hvorfor denne dato anvendes i 

tidslinjen. Herefter fremsender FSR deres bemærkninger til lovudkastet gennem deres hørringssvar 

den 15. august 201212, som ligeledes inddrages i vores teoretiske afsnit. Grundstenene i vores 

afhandling bygger således på de indledende faser i lovforslagets behandling, da det var de oplysninger 

der forelå på daværende tidspunkt. 

På baggrund af behandlingen af regeringens lovudkast samt FSRs hørringsvar, udarbejdes 

spørgeskemaundersøgelsen til de danske pengeinstitutter, som efterfølgende udsendes, analyseres og 

behandles. Resultaterne af undersøgelsen danner efterfølgende grundlag for udarbejdelse af 

interviewet med FSR. Vores interview udføres den 30. november 2012, hvor der i mellemtiden er sket 

yderligere behandling af lovforslaget. I denne periode har regeringen fremsat lovforslaget den 10. 

oktober 2012, 1. behandling har fundet sted i perioden 9-23. november 2012 og der er afgivet 

betænkninger igennem udvalgsbehandlingen i dagene 28-29. november 201213. FSR har deltaget aktivt 

i den løbende behandling af lovforslaget, hvorfor vi bliver gjort opmærksomme på det tidsmæssige 

forløb igennem vores interview.  

Behandlingen af afhandlingens afsluttende del finder derfor sted inden 2. behandling den 4. december 

2012, 3. behandling af lovforslaget samt den endelige vedtagelse den 6. december 2012. 

 

1.5 Metode 

Formålet med dette afsnit, er at give læseren en forståelse af metoden og overvejelserne der er 

foretaget i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålene i problemformuleringen.  

For at gøre afhandlingen retvisende, er det vigtig for os at den anvendte viden til brug for vores 

besvarelse, er indsamlet og analyseret på en systematisk og kritisk måde. Derudover skal det sikre at 

vores undersøgelser vedrørende regeringens nye erklæringsstandard er retvisende, for at vi har et 

pålideligt grundlag til at vurdere muligheden for en succesfuld implementering i praksis. 

I nedenstående afsnit er metoden gennemgået systematisk i forhold til afhandlingens opbygning, 

startende med metoden for den teoretiske del og derefter den analyserende. 

 

                                                           
12 Lovudkast om bl.a. ny erklæringsstandard som alternativ til revision, FSR – Danske Revisorer  
13 Den nye erklæringsstandard – Opdateret tidsplan for Folketingets behandling, FSR – danske revisorer, 2012 



  

14 
 

1.5.1 Teoretisk del 

Nedenstående afsnit er en gennemgang af vores metodevalg for den teoretiske del af vores afhandling. 

Vi vil her overskueliggøre vores tanker og vurderinger samt årsagsforklare vores valgte opstilling. 

Overordnet set vil data til brug for vores teoretiske afsnit være sekundær kvantitativ data, der er 

lovreguleret empiri, hvorfor vi anser denne data for pålidelig. 

 

1.5.1.1 Forskelle i ønsker og forventninger 

Vi ønsker at belyse både regeringens og FSRs ønsker og forventninger til den nye erklæringsstandard. 

FSR har udarbejdet et oplæg til den nye erklæringsstandard, og navngivet den ”Udvidet 

Gennemgang”14. Regeringen har anvendt dette oplæg, som grundlag for lovudkastet til 

erklæringsstandarden. Lovudkastet har efterfølgende været i høring, hvorefter blandt andet FSR er 

kommet med bemærkninger hertil. Vi vil se på eventuelle forskelle i deres ønsker og forventninger til 

lovudkastet, da vi mener at dette kan være afgørende for lovforslagets succes i praksis. Vi vurderer at 

FSR har de fornødne kompetencer til at foretage vurderinger af hvad erklæringsstandarden bør 

indeholde, før den kan anvendes i praksis.  

Det er vores forventning, at der vil være forskelle, som vil være relevante for os at gennemgå med en 

repræsentant fra FSR. Vi vil på baggrund af vores analyse, af henholdsvis regeringens lovudkast samt 

FSRs høringssvar, danne os et overblik over relevante emner til yderligere behandling.  

 

1.5.1.2 Forskelle i erklæringerne 

For forståelsen af den nye erklæringsstandard, ønsker vi at belyse hvordan revisors erklæringer 

adskiller sig, ved henholdsvis review, revision og udvidet gennemgang. Gennemgangen af forskellene, 

skal give læseren en forståelse for lovudkastet og revisors handlinger og dermed en forståelse af 

forholdene der ligger til grund for denne afhandling. Til brug for denne gennemgang, vil vi anvende 

FSRs oplæg, som lovudkastet bygger på15. Regeringen har endnu ikke udarbejdet den endelige 

erklæringsbekendtgørelse, da lovforslaget først forventes vedtaget den 6. december 2012.  

 

                                                           
14 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer – FSR 
15 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer – FSR 
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1.5.1.3 Regeringens tidligere tiltag 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålene i problemformuleringen mener vi, at det er relevant at se på 

regeringens tidligere tiltag omkring lempelse af de administrative byrder for B-virksomhederne. Her 

tænkes specifikt på tiltaget om mulighed for fravalg af revision for mindre B-virksomheder, der 

opfylder nærmere fastsatte grænser. Vores gennemgang af regeringens tidligere tiltag, herunder de 

ønsker og forventning der var på daværende tidpunkt og om disse efterfølgende er indfriet i praksis, 

mener vi kan give os et indblik i hvorvidt regeringens forventninger er realistiske, set i forhold til den 

faktiske effekt af lovforslaget. 

Metoden til analyse heraf, vil hovedsagelig bestå af dataindsamling via internettet, da vi derved har 

mulighed for at udføre en samlet søgning af tilgængeligt materiale om emnet. Der vil være tale om 

anvendelse af artikler til belysning af debatten vedrørende det tidligere tiltag, for at opnå forståelse for 

holdninger og ønsker hertil. Vores mål er at belyse baggrunden for det tidligere tiltag, forventningerne 

hertil og slutteligt den endelig effekt deraf. Til belysning af regeringens ønsker og forventninger til det 

tidligere tiltag omkring fravalg af revision for mindre virksomheder, vil vi benytte lovforslaget16. 

Vi anser data fra offentlige instanser for værende særdeles pålidelige, da der er tale om kilder, som i 

deres virke skal være retvisende og troværdige. Derimod vil vi være skeptiske overfor artikler 

indhentet fra tidsskrifter, da disse kan bære præg af den enkelte journalists holdninger og dermed ikke 

et udtryk for et generelt synspunkt. 

 

1.5.2 Analyserende del 

Nedenstående afsnit omhandler en gennemgang af vores metode for den analytiske del af vores 

afhandling. Herunder vores tanker, vurderinger og forklaringer af hvorfor vi har valgt at gribe 

afsnittene an på den pågældende måde. 

 

1.5.2.1 Undersøgelse Dansk Erhverv 

Dansk Erhverv har i september 2011 på vegne af FSR, udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse blandt 

deres medlemsvirksomheder17. Undersøgelsen havde til hensigt at få indblik i virksomhedernes syn på 

værdien af revision. Dele af undersøgelsen er relevant i forhold til aspekter i vores afhandling, hvorfor 

vi har valgt at tage udgangspunkt i den allerede foretagne undersøgelse. Vi har valgt ikke at foretage 

en undersøgelse af virksomhedernes holdning til erklæringsstandarden, da vi mener at Dansk Erhvervs 

                                                           
16 2005/1 LSF 50 
17 Revision giver bonus på bundlinjen, Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer, 2011 
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undersøgelse, giver os de fornødne svar. Det er et år siden undersøgelsen er foretaget, og vores 

vurdering har derfor været, at chancen for ændringer i virksomhedernes opfattelser er minimal.  

Som tidligere nævnt har vores afhandling fokus på pengeinstitutterne og deres rolle i forbindelse med 

anvendelsen af den nye erklæringsstandard i praksis og det vil derfor kun være udpluk af 

undersøgelsen fra Dansk Erhverv, som er relevant at medtage i vores afhandling. 

 

1.5.2.2 Undersøgelse pengeinstitutter 

Vi ønsker at undersøge de danske pengeinstitutters holdning til erklæringsstandarden, herunder deres 

ønsker om eventuelle tiltag eller ændringer, der kan være afgørende for, om den bliver relevant at 

anvende. For at undersøge det, er vi nødsaget til at kontakte pengeinstitutterne. Der foreligger ikke 

tilstrækkeligt eller anvendeligt materiale tilgængeligt. Derfor må vi selv fremskaffe kvantitative data, 

gennem en undersøgelse, der kan anvendes til brug for analyse til besvarelse af vores 

problemformulering.  

Vores undersøgelse vil give et øjebliksbillede af forholdene på tidspunktet for udførelsen. Der kan 

således ikke tages højde for efterfølgende hændelser, der kunne have påvirket vores undersøgelse. 

Undersøgelsen vil blive udarbejdet på et tidligt stadie af afhandlingen, hvorfor der vil være en risiko 

for at vi senere vil møde problemstillinger, der kunne have været relevante at få belyst. Selve 

processen er kontinuerlig, hvor der løbende kan ske tilpasning af problemformulering, teori, empiri og 

konklusioner og derved er der en risiko for at der opstår forhold, der kunne være relevante for 

undersøgelsen. 

Vores valg er at udfærdige spørgeskemaer. Årsagen hertil er den forholdsvise enkle måde, vi har 

mulighed for at undersøge og inddrage en relativ stor population. Vi har fravalgt fysisk kontakt, fordi 

spørgeskemaerne giver os et godt udgangspunkt for at kunne foretage analyser og statistikker ud fra 

besvarelserne. Ved et spørgeskema er det respondenten der udfylder besvarelsen, og ikke os der 

noterer svarene som ved et interview. Derved minimerer vi risikoen for, at vi eventuelt ville lave 

forkerte notater og dermed opnå et upålideligt resultat. Vi sikrer mere præcise svar, der giver os 

mulighed for at sammenligne og analysere, for dermed at kunne opnå et resultat der er repræsentativt 

og generaliserbart. 
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Spørgeskemaerne skal udformes med standardiserede og strukturerede spørgsmål18. Derudover vil der 

hovedsagelig blive anvendt lukkede spørgsmål. De lukkede spørgsmål kan virke begrænsende, og 

derfor har vi i enkelte tilfælde valgt at give respondenten mulighed for at uddybe.  

Senere i afhandlingen vil vi i et empirisk afsnit, gennemgå processen med udformning af vores 

undersøgelse blandt de danske pengeinstitutter. Det vil således blive gennemgået dybdegående, hvad 

vores tanker har været, i forbindelse med blandt andet valg af respondenterne samt udformning af 

spørgeskemaet. 

 

1.5.2.3 Undersøgelse Finansrådet 

Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen blandt de danske pengeinstitutter, ønsker vi at 

kontakte Finansrådet. Finansrådet er de danske pengeinstitutters interesseorganisation, og dem der 

udsteder retningslinjer. Vi mener derfor også det er relevant at høre deres holdning og synspunkter til 

regeringens lovforslag. Vi har haft mailkorrespondance med en repræsentant fra Finansrådet, der har 

udløst en udtalelse om Finansrådets overordnede holdning til erklæringsstandarden. Vi vurderer at 

udtalelsen giver et tilstrækkelig billede af Finansrådets holdning.   

 

1.5.2.4 Undersøgelse FSR – danske revisorer 

Som tidligere nævnt, er FSR grundlæggerne bag oplægget til den nye erklæringsstandard. Foreningen 

må forventes at have gjort sig tanker omkring effekten af forskellige arbejdshandlinger fra revisor. 

Vores forventning er, at vi på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse blandt de danske 

pengeinstitutter, vil få synspunkter fra dem, som vi vil gennemgå med FSR. Det kan være et ønske om 

flere arbejdshandlinger fra revisor, som kan være afgørende for at de mener den nye 

erklæringsstandard vil være anvendelig ved kreditvurdering af B-virksomheder. Vi syntes derfor, det 

vil være relevant, at få gennemgået disse punkter med FSR. Vi ønsker at få belyst muligheden for at 

imødekomme pengeinstitutternes ønsker om supplerende handlinger fra revisor, for at 

erklæringsstandarden bliver mere anvendelig. 

Vores forventning omkring en dialog med FSR, er at få vendt uklarheder, fundne problemstillinger, 

uoverensstemmelser i forventningerne mv. Det vil være de foregående undersøgelser og analyser i 

afhandlingen, som vil danne grundlag for emner til dialog med FSR. 

                                                           
18 Metode og projektskrivning – En introduktion, Thomas Harboe, 1. udgave 2010 



  

18 
 

Vi vælger at udføre undersøgelsen som et interview, da vi vurdere det som mere brugbart i forhold til 

at skabe en åben dialog. Vi vil forsøge at gribe interviewet an på baggrund af en systematisk 

gennemgang af en række udspecificerede spørgsmål19. Spørgsmålene skal anvendes som en 

overordnet guideline og vi ønsker ved gennemførslen at gøre repræsentanten opmærksom på, at vi 

forventer en åben dialog, med mulighed for at afvige fra spørgsmålene, hvis det bliver relevant. 

Senere i afhandlingen vil vi, i et empirisk afsnit gennemgå processen med gennemførelse af vores 

interview med FSR. Der vil således være en dybdegående gennemgang af forarbejdet til vores 

interview, herunder valg af respondent, undersøgelsesmetoden samt udformningen af interviewet. 

  

1.6 Struktur  

For at skabe et overblik over afhandlingens struktur samt vise sammenhængen mellem de forskellige 

kapitler, vil vi i nedenstående figur, illustrere afhandlingens opbygning. Strukturen skal give læseren 

et overblik over hvordan vi ønsker at besvare vores problemformulering.  

Kapitel 1 består af de indledende afsnit, hvor vi indkredser og formulerer afhandlingens formål samt 

overordnede problemstilling. Formålet samt det overordnede problem tydeliggøres gennem vores 

problemformulering samt afgrænsning af vores emneområde. Herudover vil afsnittet indeholde en 

beskrivelse af vores metodetilgang.   

Kapitel 2 består af de teoretiske afsnit, hvor vi gengiver og informere om de væsentligste teoretiske 

områder, som vi har vurderet er betydningsfulde for forståelse af emnet samt er interessante i forhold 

til den opstillede problemstilling. Kapitlet er opdelt i fire niveauer. På første niveau vil vi kort 

informere om Årsregnskabslovens begrebsramme, for at skabe forståelse for hvilken regnskabsklasse 

afhandlingen omhandler. På niveau to, vil vi gennemgå regeringens lovudkast omkring den nye 

erklæringsstandard for B-virksomheder samt FSRs bemærkninger hertil. På niveau tre vil vi gennemgå 

regeringens tidligere tiltag omkring fravalg af revision for de mindste B-virksomheder, samt den 

efterfølgende effekt heraf. Afslutningsvist på niveau fire, vil vi gennemgå revisors forskellige 

erklæringer, review, revision samt udvidet gennemgang for at overskueliggøre forskelle i 

arbejdshandlinger samt grad af sikkerhed. 

Kapitel 3 består af de empiriske afsnit, hvor vi beskriver de overvejelser vi har haft i forbindelse med 

udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelsen til de danske pengeinstitutter samt interviewet med FSR. 

Beskrivelser af overvejelser og valg, som giver en bredere forståelse for vores undersøgelser.  

                                                           
19 Metode og projektskrivning – En introduktion, Thomas Harboe, 1. udgave 2010 



  

19 
 

Kapitel 4 består af de analytiske afsnit, hvor vi diskutere, behandler og analyserer. Dette kapitel er 

opdelt i seks niveauer. Første niveau, består af en diskussionsdel på baggrund af den gennemgåede 

teoridel. På niveau to vil vi behandle undersøgelsen foretaget af Dansk Erhverv og FSR, hvor værdien 

af revision for virksomhederne er i fokus. På niveau tre, fire og fem vil vi analysere samt behandle 

resultaterne af vores egen spørgeskemaundersøgelse hos de danske pengeinstitutter, vores oplysninger 

modtaget af Finansrådet samt vores interview med FSR. På niveau seks vil vi overskueliggør hvilke 

ideer samt gode råd vi er nået frem til i forbindelse med diskussion og behandling af de øvrige afsnit.  

Kapitel 5 består af de afsluttende afsnit, hvor alle trådene samles i vores konklusion. Her vil samtlige 

spørgsmål fra vores problemformulering blive besparet på overskueligvis. Afslutningsvist vil vi 

perspektivere vores emne gennem en vurdering af konsekvenserne, som en vedtagelse af lovforslaget 

vil få i praksis. 

 

Figur 2, Egen tilvirkning 
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2. Teoretisk del 

Ved gennemlæsning af henholdsvis regeringens lovudkast ”Forslag til Lov om ændring af 

årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med 

revisorer mv.)20” samt FSR bemærkninger hertil, blev det tydeligt, at begge parter har specifikke 

ønsker og forventninger til den nye erklæringsstandard. For at regeringens nye tiltag kan og vil blive 

en succes i praksis, finder vi det relevant at gennemgå samt analysere regeringens og FSRs ønsker og 

forventninger hertil. Vi vil derfor i de følgende afsnit først se på årsregnskabslovens (ÅRL) opdeling i 

regnskabsklasser, da den nye erklæringsstandard kun omhandler virksomheder der er omfattet af 

regnskabsklasse B. Efterfølgende vil vi opstille samt gennemgå de væsentligste punkter i henholdsvis 

regeringens og FSRs ønsker og forventninger til den nye erklæringsstandard. Vi vil opstille de 

væsentligste forskelle mellem revisors erklæring samt arbejdshandlinger, ved henholdsvis review, 

revision og udvidet gennemgang. Dette er for at skabe forståelse for forskellene, da det er afgørende 

for vores videre behandling af afhandlingens problemstillinger.  

Derudover ønsker vi at gennemgå regeringens tidligere tiltag for at mindske de administrative byrder 

for virksomhederne. Her tænkes på lempelse af revisionspligten for de mindste B-virksomheder, første 

tiltag i 2005 og efterfølgende i 2010, hvor grænserne blev forhøjet. Gennemgangen skal give os en 

forståelse for regeringens tidligere tiltag samt hvilke forventninger de har haft i forbindelse med 

indførelsen heraf. Vi vil desuden se på om forventningerne har været realistiske, for at give os en 

forståelse for hvordan erhvervslivet, har modtaget regeringens tidligere tiltag.  

 

2.1 Årsregnskabslovens § 7 om regnskabsklasser  

Årsregnskabsloven bygger på en byggeklodsmodel, hvor den enkelte virksomhed ved udarbejdelse af 

sin årsrapport er forpligtet til at følge et bestemt regelsæt, afhængig af virksomhedens størrelse. 

Modellen består af 4 byggeklodser eller såkaldte regnskabsklasser, som inddeles i regnskabsklasse A, 

B, C og D. Inddelingen i regnskabsklasser skyldes at små virksomheder skal følge relativt få krav, 

medens større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav21. 

Regnskabsklasse A gælder for enkeltmandsvirksomheder mv., som ikke er forpligtet til, men frivilligt 

kan vælge at aflægge en årsrapport. 

Regnskabsklasse B gælder små aktie- og anpartsselskaber mv., som udgør størstedelen af alle danske 

virksomheder og er den regnskabsklasse de nye tiltag retter sig mod. B-virksomheder er virksomheder 

med en balancesum på mellem 0-36 mio. kr., en nettoomsætning på 0-72 mio. kr. og med et antal 
                                                           
20 Lovudkast: 2012/1 LSR 26, se bilag 8 
21 Lovudkast: 2012/1 LSR 26, se bilag 8 
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ansatte på mellem 0-50 stk. Disse virksomheder har pligt til at aflægge en årsrapport efter 

årsregnskabsloven, men kan undlade at lade deres årsrapport revidere, hvis virksomheden ikke på 

balancetidspunktet, i to på hinanden følgende regnskabsår, overstiger to af følgende grænser:  

1) En balancesum på 4 mio. kr., 

2) En nettoomsætning på 8 mio. kr., og 

3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.  

Regnskabsklasse C gælder for mellemstore og store aktie- og anpartsselskaber mv. som også har pligt 

til at aflægge en årsrapport efter regnskabsloven, dog med mere detaljerede regler.  

Regnskabsklasse D omfatter alle børsnoterede virksomheder samt statslige aktieselskaber uanset deres 

størrelse.  

 

2.2 Regeringens nye tiltag 

2.2.1 Regeringens lovudkast til forenkling af revisionspligten 

Det fremgår af lovudkast at regeringens hovedprioritet er at skabe vækst og nye arbejdspladser i 

Danmark. Forudsætningen for at dette kan realiseres, er at der skabes nogle gode rammebestemmelser 

for de danske virksomheder, herunder bedre erhvervsregulering, som skal give virksomhederne 

enklere regler og gøre det lettere for virksomhederne at leve op til kravene fra det offentlige.  

”Det er regeringens mål med deres indsats, at de administrative byrder for virksomhederne i 2015 er 

lavere end i dag, og at der sættes ind, hvor det gavner virksomhederne mest.  

Indsatsen bygger på fire indsatsområder, hvoraf det ene er en ”Kick start” med en række konkrete 

initiativer, herunder indførelse af en erklæringsstandard, som er særligt tilpasset behovene for 

revision af mindre virksomheder.”22 

Regeringens mål om nedsættelse af de administrative byrder for virksomhederne, ønskes opnået 

gennem to overordnede tiltag; forenkling af revisionspligten for små virksomheder og forenkling af de 

formelle oplysningskrav, som de små virksomheder skal afgive i årsregnskabet, i forbindelse med 

fravalg af revision.  

 

                                                           
22 Lovudkast: 2012/1 LSR 26, se bilag 8 
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2.2.1.1 Forenkling af revisionspligten for B-virksomheder 

Regeringen ønsker at forenkle revisionspligten for B-virksomheder, ved at give dem muligheden for at 

vælge en ny erklæringsstandard, udvidet gennemgang, som et alternativ til revision. Indsatsen skal 

lette virksomhedernes administrative byrder, gennem tilpasning af de gældende internationale 

revisionsstandarder, som især tager udgangspunkt i revision af store og komplekse virksomheder og 

derfor ikke er velegnet til revision af B-virksomheder23.  

Den nye erklæringsstandard, er i højere grad tilpasset B-virksomheder og deres regnskabsbrugeres 

behov. Erklæringsstandarden skal fortsat sikre at relevante forhold bliver kontrolleret, men undgå 

unødvendige revisionshandlinger. Forenklingen i revisors arbejdshandlinger vil reducere den 

administrative byrde. Det udtrykkes i lovudkastet; ”Erklæringsstandarden vil være baseret på et 

udkast til en erklæringsstandard, som er udarbejdet af FSR – danske revisorer, og det forventes, at en 

revision efter erklæringsstandarden vil reducere den administrative byrde ved revision med ca. 25 

pct.”24  

Vedtages lovudkastet ændres årsregnskabsloven, således at alle virksomheder i regnskabsklasse B, kan 

vælge den nye erklæringsstandard, som alternativ til revision. 

Det fremgår af lovudkastet at det samtidig forventes at nogle virksomheder fortsat kan og vil blive 

mødt med et krav om udarbejdelse af revision efter de internationale revisionsstandarder, dog primært 

de største B-virksomheder. Regeringen mener at en af årsagerne hertil skyldes, at der er sket en 

opstramning af pengeinstitutternes procedurer, i forbindelse med kreditvurdering af deres kunder, som 

resultat af den finansielle krise. I lovudkastet udtrykkes følgende; ”Det må imidlertid bero på den 

enkelte virksomheds forhold og en forhandling mellem virksomheden og banken, om banken stiller 

krav om et revideret årsregnskab. Det er dog regeringens forventning, at erklæringsstandarden vil 

være et reelt alternativ for de fleste af de omfattede virksomheder.”25  

 

2.2.1.2 Forenkling af oplysningskrav ved fravalg af revision for B-virksomheder 

Som tidligere beskrevet, ønsker regeringen en forenkling af de formelle oplysningskrav, som B-

virksomhederne skal afgive i årsregnskabet i forbindelse med fravalg af revision. Virksomhederne har 

mulighed for at lade deres årsregnskab gennemgå efter den nye erklæringsstandard, kan fortsat vælge 

at lade årsregnskabet revidere efter de internationale revisionsstandarder. Beslutningen træffes med 

fremadrettet virkning på den ordinære generalforsamling. Den revisor som er valgt til at revidere 

                                                           
23

 Lovudkast: 2012/1 LSR 26, se bilag 8 
24 Lovudkast: 2012/1 LSR 26, se bilag 8 
25 Lovudkast: 2012/1 LSR 26, se bilag 8 
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årsregnskabet efter erklæringsstandarden skal som tidligere være anmeldt og registreret hos 

Erhvervsstyrelsen.   

Efter de gældende regler, skal B-virksomheder, der fravælger lovpligtig revision, oplyse i 

ledelsespåtegningen i regnskabet, at der er truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år 

ikke skal revideres. Oplysningen skal gives både i året, hvor revisionspligten fravælges, men også de 

efterfølgende år. Med lovudkastet, foreslås det at oplysningen omkring fravalg af revision kun skal 

angives i det år, hvor beslutningen bliver truffet. Fravalget skal dog fortsat fremgå af virksomhedens 

vedtægter samt anmeldes og registreres hos Erhvervsstyrelsen.  

 

2.2.1.3 Revisionsprotokol 

Revisionsprotokollen er ikke omtalt i selve lovudkastet, men behandles i bemærkningerne til 

lovudkastes enkelte bestemmelser og giver anledning til forvirring. Regeringen sidestiller i nogle 

tilfælde den nye erklæringsstandard med revision og vil i disse tilfælde have udarbejdet en revisions 

protokol. Af lovudkastet fremgå følgende bemærkninger: 

”Revision efter erklæringsstandarden bliver med forslaget som udgangspunkt sidestillet med en 

revision efter revisionsstandarderne. Når der i årsregnskabsloven, revisorloven eller selskabslovene 

er bestemmelser om revision eller revideret årsregnskab, omfatter disse bestemmelser tillige de 

situationer, hvor virksomheden har valgt at lade revisionen udføre efter Erhvervsstyrelsens 

erklæringsstandard, medmindre andet er fastsat i bestemmelsen.  

Det betyder f.eks., at virksomhederne fortsat skal have anmeldt og registreret revisor, der opfylder 

kravene i revisorloven, ligesom revisor også vil have pligt til at føre revisionsprotokol, når revisionen 

udføres efter erklæringsstandarden.  

Forslaget er ikke til hinder for, at en virksomhed der har fravalgt revision, vælger at lade 

årsregnskabet revidere efter erklæringsstandarden. I sådanne tilfælde sidestilles erklæringen efter 

erklæringsstandarden med andre erklæringer med sikkerhed. Det betyder, at virksomhederne skal 

overholde de krav, der gælder for virksomheder, der har fravalgt revision til at ændre vedtægterne og 

framelde revisor hos Erhvervsstyrelsen. Revisor skal i denne situation ikke føre en revisionsprotokol, 

med mindre det er aftalt med kunden. 

Virksomheder, der ikke har fravalgt revision, men kunne have gjort det, kan vælge at lade sig revidere 

efter erklæringsstandarden. Da revision ikke er fravalgt, skal virksomheden fortsat have en anmeldt 
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og registreret en revisor der opfylder kravene i revisorloven, ligesom revisor også vil have pligt til at 

føre revisionsprotokol, når revisionen udføres efter erklæringsstandarden”26. 

Efter ovenstående afsnit opstår der tvivl omkring, hvad det konkret er regeringen ønsker. Vi forstår 

regeringens bemærkninger således at regnskabsklasse B opdeles i to grupper. B1 består af de B-

virksomheder der kan fravælge revision efter de nuværende regler og B2 består af de øvrige B-

virksomheder. Virksomheder der befinder sig i gruppen B1, kan ifølge regeringen vælge mellem to 

alternativer; enten fravalg af revision, hvor der enten udarbejdes review eller udvidet gennemgang og 

hvor der ikke skal udarbejdes revisionsprotokol eller ej fravalg af revision, hvor der enten udarbejdes 

udvidet gennemgang eller revision og hvor der skal udarbejdes revisionsprotokol. Virksomheder der 

befinder sig i gruppen B2, kan ikke fravælge revision, men i stedet vælge mellem revision eller 

udvidet gennemgang, hvor der i begge tilfælde skal udarbejdes revisionsprotokol. Ovenstående er 

forsøgt overskueliggjort gennem nedenstående figur.   

 

Figur 3, Egen tilvirkning 

 

2.2.2 FSR – danske revisorers høringssvar til lovudkastet 

Der synes at være enighed mellem regering og FSR omkring behovet for forenkling af revisionspligten 

for B-virksomheder.  

”FSR – danske revisorer anerkender, at behovet for reviderede regnskaber ikke er det samme i en 

lokal håndværksvirksomhed som i en stor international koncern. Omvendt er det vigtigt, at disse 

virksomheder fortsat aflægger troværdige regnskaber, som aktionærer, leverandører, kreditorer og 

myndigheder kan have tillid til som beslutningsgrundlag. I en turbulent tid præget af økonomisk 

tilbageslag og svigtende tillid til markedet er det vigtigere end nogensinde før.”27 

                                                           
26 Lovudkast: 2012/1 LSR 26, se bilag 8 
27 Lovudkast om bl.a. ny erklæringsstandard som alternativ til revision, FSR – Danske Revisorer 
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FSR opstiller to målsætninger med at indføre den nye erklæringsstandard; at gøre hverdagen enklere 

for B-virksomhederne samt at virksomhederne fortsat får mulighed for at få revisors erklæring på 

årsregnskabet, således de kan fremlægge et troværdigt årsregnskab, når virksomhederne skal i deres 

pengeinstitut og låne penge28.  

Den nye erklæring vil ifølge FSR betyde lempelser for mange mindre virksomheder samt øge 

fleksibiliteten for virksomhederne, da de kan vælge mellem henholdsvis revision eller udvidet 

gennemgang. Samtidig giver den virksomhederne mulighed for fortsat at få revisors erklæring på deres 

årsregnskab. Virksomheder som allerede på nuværende tidspunkt har mulighed for at fravælge 

revision, har også muligheden for at vælge udvidet gennemgang29.  

Som beskrevet i afsnittet omkring regeringens lovudkast, bygger den nye erklæringsstandard på FSRs 

oplæg30. FSR udtrykker at erklæringen er tilpasset de mindre virksomheders særlige karakteristika, 

som for eksempel at ejer og direktør er den samme person og at papirgangene er uformelle.  

Det fremgår af FSRs bemærkninger til lovudkastet, at erklæringen forventes at vække interesse hos de 

mindre virksomheder, men fremhæver også: ”Det vil ofte være de små virksomheders banker, der 

kræver, at virksomhederne møder op med et revideret regnskab, når de skal låne virksomhederne 

penge.”31 FSR fremhæver at det er afgørende om pengeinstitutterne vil acceptere en udvidet 

gennemgang, som giver lavere sikkerhed end en revision. Det understreges af FSR at mange 

virksomheder fortsat kan have brug for revision. I bemærkningerne til regeringens lovudkast, er der en 

række forhold, som har givet anledning til yderligere debat, disse vil blive gennemgået i nedenstående 

afsnit.  

 

2.2.2.1 Revision versus udvidet gennemgang 

FSR gør i deres bemærkninger til lovudkastet klart, at revision og udvidet gennemgang er to 

forskellige begreber, som ikke skal blandes sammen, da det kan medføre forvirring; ”I udkastet til 

lovforslaget benævnes den nye erklæringsstandard som ”revision”. For at undgå misforståelser, så 

må begrebet ”revision” reserveres det, man i dag forstår ved revision, så der ikke risikeres at blive 

skabt forvirring.”32 Det understreges at en udvidet gennemgang ikke er et udtryk for revision, men en 

gennemgang og at det er vigtigt for regnskabsbrugere og andre interessenter at der ikke hersker tvivl 

                                                           
28 Lovudkast om bl.a. ny erklæringsstandard som alternativ til revision, FSR – Danske Revisorer 
29 Lovudkast om bl.a. ny erklæringsstandard som alternativ til revision, FSR – Danske Revisorer 
30 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer – FSR 
31 Lovudkast om bl.a. ny erklæringsstandard som alternativ til revision, FSR – Danske Revisorer 
32 Lovudkast om bl.a. ny erklæringsstandard som alternativ til revision, FSR – Danske Revisorer 
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herom. Ønsker virksomhederne eller andre interessenter, en høj grad af sikkerhed efter de 

internationale revisionstandarder, er det nødvendigt at der bliver foretaget en revision og ikke en 

udvidet gennemgang.  

 

2.2.2.2 Fravalg af revision 

Som det fremgår af afsnittet omkring regeringens ønske om forenkling af de formelle oplysningskrav 

for B-virksomheder, lægges der op til at oplysningen omkring fravalg af revision, kun skal oplyses i 

ledelsespåtegningen, i det år beslutningen træffes på generalforsamlingen. 

FSR udtaler; ”Teknisk set er generalforsamlingen ikke afholdt på tidspunktet for ledelsespåtegningens 

udarbejdelse og underskrivelse, hvorfor en sådan oplysning ikke kan afgives.”33 De anbefaler i stedet 

at det i loven formuleres; at der stilles forslag om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår 

ikke skal revideres, frem for, at man har truffet beslutning om.  

Vores forvirring omkring skiftet fra revision til udvidet gennemgang, har FSR også bemærkninger til. 

De understreger at såfremt der træffes beslutning om gennemgang efter den nye erklæringsstandard, 

bør det oplyses i ledelsespåtegningen i lighed med de gældende regler omkring fravalg af revision. 

 

2.2.2.3 Revisionsprotokol 

Et andet punkt der har givet anledning til bemærkninger, er uklarheden omkring hvorvidt den nye 

erklæringsstandard indebærer krav om revisionsprotokollat eller ej. I FSRs oplæg til den nye 

erklæringsstandard, fremgår det ikke, at der skal udarbejdes revisionsprotokol. FSR udtaler, at 

baggrunden herfor er; ”… at kommunikationen med ledelsen i mindre virksomheder ofte er mere 

uformel og personkredsen mindre end i store selskaber…”34. Endvidere gives der udtryk for at den 

nye erklæringsstandard bygger på review-standarden, hvor der ikke er krav om skriftlig 

kommunikation. Vi forstår ifølge FSRs bemærkninger til lovudkastet, at virksomhederne i gruppen 

B1, har mulighed har at fravælge revision, hvor de kan vælge mellem review eller udvidet 

gennemgang og hvor der ikke skal udarbejdes revisionsprotokol eller at vælge revision, hvor der skal 

udarbejdes revisionsprotokol. Virksomhederne i gruppe B2, har mulighed for at fravælge revision og i 

stedet vælge udvidet gennemgang, hvor der ikke skal udarbejdes revisionsprotokol eller vælge 

revision, hvor der skal udarbejdes revisionsprotokol. Udvidet gennemgang kan således ifølge FSR, 

                                                           
33 Lovudkast om bl.a. ny erklæringsstandard som alternativ til revision, FSR – Danske Revisorer 
34 Lovudkast om bl.a. ny erklæringsstandard som alternativ til revision, FSR – Danske Revisorer 



  

27 
 

aldrig medføre, at der skal udarbejdes revisionsprotokol. Dette er forsøgt overskueliggjort gennem 

nedenstående figur.   

 

Figur 4, Egen tilvirkning 

FSR vurderer at et krav om revisionsprotokollat vil kunne skabe en forventning om; ”… at revisor i 

forbindelse med udførelse af en opgave efter erklæringsstandarden, vil gennemgå og vurdere 

virksomhedens væsentligste forretningsgange og intern kontrol, herunder risikoen for besvigelser, 

samt rapportere eventuelle mangler og svagheder heri videre til ledelsen.”35 Det mener FSR ikke er 

tilfældet, idet revisor ved en udvidet gennemgang ikke udfører de nødvendige handlinger for at kunne 

foretage denne rapportering.  

Ved fastholdelse af kravet om udarbejdelse af revisionsprotokol, ser FSR en stor risiko for at en 

væsentlig del af besparelserne ved tiltaget vil forsvinde.  

 

2.2.3 Revisors erklæringer samt arbejdshandlinger 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, er der både forskel i graden af sikkerhed ved valg af erklæring 

samt revisors arbejdshandlinger når der vælges mellem review, revision eller udvidet gennemgang. Vi 

vil derfor i de følgende afsnit, se på forskelle og ligheder imellem disse tre typer af erklæringer samt 

hvilke arbejdshandlinger der påkræves.  

 

2.2.3.1 Review 

Review efter de internationale standarder, giver den laveste grad af sikkerhed. En erklæringsopgave 

efter RS 2400 angives med begrænset sikkerhed, hvilket medfører at revisor hovedsagelig opnår 

overbevisning ved hjælp af analyser af regnskabsposterne samt forespørgsler til virksomhedens ledelse 

og ledende medarbejdere. Der sker derfor kun yderligere verifikation, hvis revisor gennem de udførte 

                                                           
35 Lovudkast om bl.a. ny erklæringsstandard som alternativ til revision, FSR – Danske Revisorer 
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analyser eller forespørgsler, bliver opmærksom på forhold, der skaber tvivl om hvorvidt der skal 

foretages ændringer i årsregnskabet. Opstår der tvivl, skal revisor foretage de handlinger, som 

vurderes nødvendige for at opnå sikkerhed herfor36.  

Ved udarbejdelse af review opnår revisor kun begrænset sikkerhed for sin konklusion om 

årsregnskabet, hvorfor konklusionen fremstår som en ”negativ erklæring”. Revisor giver udtryk for at 

det udførte arbejde ikke har givet anledning til at tro, at årsregnskabet ikke er aflagt i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven37.   

Der henvises til revisors review erklæring, jf. RS 2400 under bilag 1, hvor erklæringen er vist uden 

forbehold eller supplerende oplysninger38.  

 

2.2.3.2 Revision  

Revision efter de internationale revisionsstandarder giver den højeste grad af sikkerhed. Den høje grad 

af sikkerhed, opnås ved at udføre en række revisionshandlinger samt skaffe bevis og dokumentation, 

der verificerer at oplysningerne i årsregnskabet er retvisende39.  

Planlægning og gennemførelse af revision, kræver et mere dybdegående kendskab til virksomheden og 

dens interne kontroller end ved henholdsvis et review eller en udvidet gennemgang. Når revisor skal 

verificere oplysningerne i årsregnskabet, vil det typisk være en kombination af at efterprøve de interne 

kontroller og regnskabsposter samt øvrige revisionshandlinger. Revisor foretager kontrol af alle 

væsentlige regnskabsposter og årsregnskabets fuldstændighed, ved for eksempel at deltage i 

lageroptællinger, udsendelse af saldomeddelelser til debitorer samt udførelse af andre handlinger, der 

kan dokumentere og bekræfte informationerne i årsregnskabet40.  

Revisionen adskiller sig derudover fra review og udvidet gennemgang ved at der stilles krav til revisor 

om at overveje og reagere på mulige besvigelser. Der er et omfattende krav til revisor om at kunne 

dokumentere sine handlinger, vurderinger samt konklusioner. Afslutningsvist adskiller revision sig 

ved en række formelle krav til revisors kommunikation med virksomhedens ledelse, for eksempel skal 

                                                           
36 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer - FSR 
37 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer - FSR 
38 Se bilag 1, Revisors erklæringer - review 
39 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer - FSR 
40 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer - FSR 
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der føres protokol over for den øverste ledelse. Her fremgår typen og omfanget af arbejdet der er 

udført samt de konklusioner, som revisor er kommet frem til41.  

Der henvises til revisors revisionserklæring, jf. ISA 700 under bilag 2. Påtegningen er vist uden 

modifikationer det vil sige uden forbehold eller supplerende oplysninger42.  

 

2.2.3.3 Udvidet gennemgang  

En udvidet gennemgang efter oplægget fra FSR, giver en middel grad af sikkerhed. Ved en udvidet 

gennemgang skal revisor, ifølge oplægget fra FSR, foretage samme overvejelser, som beskrevet under 

review, men derudover udføre en række supplerende handlinger, der er med til at øge graden af 

sikkerhed i revisors påtegning43.  

Ved udvidet gennemgang foretager revisor, ligesom ved review, analyser af regnskabsposterne samt 

forespørgsler til virksomhedens ledelse og ledende medarbejdere. Forskellen består i, at revisor 

derudover udfører supplerende handlinger, hvor udvalgte regnskabsposter undersøges og bekræftes. 

Eksempler på disse handlinger kunne være, udskrifter fra tingbog, personbog eller bilbogen, 

oplysninger fra virksomhedens pengeinstitutter samt oplysninger fra virksomhedens 

advokatforbindelser mv., for dermed at dokumentere forskellige forhold. Det er de supplerende 

handlinger, der er med til at øge sikkerheden i revisors konklusion, i forhold til review44.  

Ved en udvidet gennemgang giver revisor en ”positiv erklæring”, hvor revisor giver udtryk for, 

hvorvidt årsregnskabet efter revisors opfattelse er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Konklusionen minder i sin form om den konklusion, revisor afgiver ved en revision, men med en 

mindre grad af sikkerhed45. 

Det har ikke været muligt at gengive revisors erklæring ved udvidet gennemgang, da denne ikke er 

udarbejdet på nuværende tidspunkt. Nedenstående figur, overskueliggør forskellen på revisors 

arbejdshandlinger samt graden af sikkerhed ved valg af de forskellige erklæringer. 

 

                                                           
41 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer - FSR 
42

 Se bilag 2, Revisors erklæringer - revision 
43 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer - FSR 
44 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer - FSR 
45 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer - FSR 
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Figur 5, En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, FSR – danske 

revisorer 
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2.2.4 Sammenfatning 

Regeringens lovudkast omkring en ny erklæringsstandard, udvidet gennemgang, omfatter alle B-

virksomheder, som er virksomheder med en balancesum på mellem 0-36 mio. kr., en nettoomsætning 

på 0-72 mio. kr. og med et antal ansatte på mellem 0-50 stk.  

Regeringens mål med den nye erklæringsstandard er at de administrative byrder for virksomhederne i 

2015 er lavere end i dag. Dette ønskes og forventes opnået gennem forenkling af revisionspligten for 

B-virksomheder samt forenkling af de formelle oplysningskrav, i forbindelse med fravalg af revision. 

FSR deler holdningen omkring behovet for forenkling af revisionspligten for B-virksomheder. Det er 

FSRs mål med den nye erklæringsstandard, at gøre hverdagen enklere for B-virksomheder og fortsat 

give virksomhederne mulighed for at få revisors erklæring på årsregnskabet.  

Der er punkter i lovudkastet der giver anledning til yderligere diskussion samt behov for afklaring, før 

den nye erklæringsstandard kan blive en succes i praksis. Det er blandt andet væsentligt at begreberne 

revision og udvidet gennemgang holdes adskilt, da der er tale om to forskellige erklæringer fra revisor 

som udtrykker forskellige grader af sikkerhed. Revision er udtryk for den højeste grad af sikkerhed, 

hvor der kræves et dybdegående kendskab til virksomheden og dennes interne kontroller. Ved revision 

stilles der også krav til revisor om at overveje og reagere på mulige besvigelser. Udvidet gennemgang 

giver en lavere grad af sikkerhed end revision, hvorfor der ikke stilles samme krav til 

arbejdshandlinger og kendskab til virksomheden. Ved en udvidet gennemgang giver revisor en 

”positiv erklæring”, hvor der gives udtryk for hvorvidt årsregnskabet efter revisors opfattelse er aflagt 

i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Konklusionen minder i sin form om den der afgives ved 

revision, men er udtryk for en mindre grad af sikkerhed. Derudover mangler der afklaring omkring 

praksis ved henholdsvis fravalg af revision samt valg af gennemgang efter den nye erklæringsstandard, 

da der er uenighed omkring hvordan dette skal formuleres i ledelsespåtegningen i det år beslutningen 

træffes på generalforsamlingen. Et andet væsentligt punkt der giver anledning til diskussion, er kravet 

om udarbejdelse af revisionsprotokol ved valg af den nye erklæringsstandard. Regeringen lægger op til 

at der i nogle tilfælde skal udarbejdes en revisionsprotokol og i andre tilfælde ikke, hvorimod FSR 

tydeliggør, at det er en af de punkter hvor revision og udvidet gennemgang adskiller sig fra hinanden. 

Ved revision er der en række formelle krav til revisors kommunikation med virksomhedens ledelse, 

herunder revisionsprotokollen. Ifølge FSR, udføres der ikke de nødvendige handlinger ved en udvidet 

gennemgang, der skal medvirke til at skabe grundlag for denne rapportering. Såfremt der bliver krav 

om udarbejdelse af revisionsprotokol ved en udvidet gennemgang, kan det medføre forvirring omkring 

hvad revisor skal udføre, i forbindelse med en udvidet gennemgang og der vil være en stor risiko for at 

en væsentlig del af de ønskede besparelser forsvinder.  
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Både regeringen og FSR nævner vigtigheden af de danske pengeinstitutters accept af den nye 

erklæringsstandard, for at tiltaget kan opnå den ønskede og forventede effekt i praksis. Begge 

udtrykker, at det må forventes at nogle B-virksomheder fortsat kan blive mødt med et krav om 

revision. Regeringen mener det primært vil være de største virksomheder i regnskabsklasse B, grundet 

opstramning i pengeinstitutternes procedure ved kreditvurdering, hvorimod FSR mener at det ofte vil 

være de små virksomheders pengeinstitutter, der vil kræve, at virksomhederne aflægger et revideret 

årsregnskab, når de skal yde lån eller kredit. Uanset hvordan tiltaget om den nye erklæringsstandard 

ender, mener vi, ligesom regeringen og FSR, at de danske pengeinstitutter har en afgørende rolle i om 

tiltaget bliver en succes. Det er derfor vigtigt at der lyttes til pengeinstitutternes forventninger samt 

ønsker til den nye erklæringsstandard, da mindre reguleringer i udkastet kan have en afgørende 

betydning for pengeinstitutternes accept af en udvidet gennemgang.  

 

2.3 Regeringens tidligere tiltag 

Indeværende afsnit omhandler regeringens tidligere tiltag og de forventninger der har været forbundet 

hermed. Vi vil se på realismen i de tidligere tiltag og derved komme nærmere en forståelse af de 

forudsætninger og forventninger der stilles til den nye erklæringsstandard, herunder give os en 

forståelse for, om de fremsatte forventninger, kan anses for at være realistiske.  

Regeringen har i en årrække haft en målsætning om at lette de administrative byrder for erhvervslivet. 

Formålet har været at frigøre virksomhedernes ressourcer fra administration til skabelse af vækst og 

beskæftigelse46. 

Ét tiltag i 2005 har blandt andet været at de mest byrdefulde regler i årsregnskabsloven, for de mindste 

virksomheder, skulle forenkles og moderniseres47. Regeringen tilstræbte et lovgrundlag, som 

tilpassede sig den teknologiske og internationale udvikling. Endvidere havde regeringen et ønske om 

at B-virksomhederne kun skulle underlægges de samme krav, som øvrige europæiske virksomheder, 

for at styrke konkurrenceevnen.  

Internationalt var der fokus på væsentligheden i at sondre mellem forskellige regnskabsklasser, for at 

skabe større fokus på årsregnskaber fra store og børsnoterede virksomheder. Samtidig bør der tages 

hensyn til karakteristika for de mindre virksomheder, herunder omverdenens behov. Internationalt 

kommer der i højere grad større fleksibilitet for de mindre virksomheder48.  

                                                           
46 2005/1 LSF 50 
47 2005/1 LSF 50 
48 2005/1 LSF 50 
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Regeringen måler virksomhedernes besparelser ud fra en såkaldt AMVAB metode, som ikke er udtryk 

for en faktisk besparelse målt i kr./øre. Det er derimod et udtryk for en helhedsbesparelse som også 

dækker besparelser i tid og ressourcer49. 

Reglerne havde tidligere været at alle virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skulle have 

udarbejdet et revideret årsregnskab. Danmark var og er til dels stadig, et af de få lande, hvor der fortsat 

er krav om at B-virksomheder, skal have et revideret årsregnskab. Internationalt er der mulighed for 

undtagelse af revision, såfremt en virksomhed ikke overstiger to af følgende grænser, i to på hinanden 

følgende år50: 

1) En balancesum på 29 mio. kr. 

2) En nettoomsætning på 58 mio. kr. 

3) Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50. 

Ifølge beregninger betød revisionspligten for B-virksomheder, at virksomhederne blev pålagt 

administrative omkostninger for ca. 1,7 mia. kr. årligt. I denne beregning var der ikke taget højde for 

senere krav om overholdelse af internationale revisionsstandarder51.  

Regeringens forslag om mulighed for fravalg af revision, blev gjort gældende for virksomheder der i 

to på hinanden følgende regnskabsår, overholdte nedenstående grænser: 

1) En balancesum på 1,5 mio. kr. 

2) En nettoomsætning på 3 mio. kr. og 

3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. 

Grænserne blev ved et yderligere tiltag i 2010 sat op til52: 

1) En balancesum på 4 mio. kr. 

2) En nettoomsætning på 8 mio. kr.  

 

2.3.1 Regeringens ønsker og forventninger 

Regeringens ønske var at skabe bedre betingelser for erhvervslivet, særligt for iværksættere og små B-

virksomheder. Regeringen havde en forventning om, at virksomhedernes kreditorer og 

forretningsforbindelser, herunder pengeinstitutter, ikke anvendte virksomhedernes årsregnskab som 

                                                           
49 2005/1 LSF 50 
50 2005/1 LSF 50 
51 2005/1 LSF 50 
52 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt, Erhvervsstyrelsen, maj 2012 
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grundlag for deres vurdering af virksomheden. Derimod mente regeringen at disse i højere grad brugte 

deres generelle kendskab til virksomhederne, herunder deres tillid til ejerne og ledelsen53.  

Af bemærkningerne til lovændringen fremgik det at ca. 95 pct. af virksomhederne i Danmark, tilhørte 

regnskabsklasse B. Disse virksomheder ville tilsammen opnå en besparelse i de administrative byrder, 

på ca. 841 mio. kr., såfremt alle valgte at gøre brug af alle de lempelser regeringen lagde op til. Selve 

lempelsen i revisionspligten, blev vurderet til at udgøre en besparelse på ca. 674 mio. kr. Den konkrete 

lempelse i revisionspligten, ville påvirke 75.000 virksomheder, da lempelsen ikke omfattede alle B-

virksomheder. Hævelsen af grænserne i 2010, medførte at yderligere ca. 17.500 B-virksomheder blev 

omfattet af muligheden for at fravælge revision. Det ekstra tiltag forventede regeringen ville give 

besparelser på yderligere ca. 450 mio. kr. som dog fortsat ville afhænge af antallet af virksomheder der 

ville gøre brug af muligheden. 

Regeringen forventede at skattemyndigheder ville have øget fokus på de virksomheder der fravalgte 

revisionen. Disse virksomheder ville indgå i en gruppe med øget kontrol fra skattemyndighedernes 

side. Regeringen forventede trods muligheden for at fravælge revision, at langt de fleste virksomheder 

fortsat ville gøre brug af revisor til at udarbejde årsrapporten og assistere med skatteopgørelsen54.  

Begge tiltag blev vurderet til at reducere de mindre virksomheders administrative byrder med ca. 

1,124 mia. kr. Alene den første reducering af kravet om revisionspligt blev skønnet til at udgøre en 

besparelse på ca. 674 mio. kr. Regeringen havde vurderet at 60 pct. af virksomhederne ville gøre brug 

af muligheden for at fravælge revision, svarende til en samlet besparelse, som følge af begge tiltag, på 

ca. 674 mio. kr.  

 

2.3.1.1 Realismen i regeringens ønsker og forventninger 

Af en rapport fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen55 fremgik det, at 48 pct. af de små virksomheder var 

finansieret gennem deres pengeinstitut og at pengeinstitutterne i forbindelse med kreditvurdering ikke 

skelnede mellem personligt ejede virksomheder, der ikke var underlagt revision, og små virksomheder 

der var underlagt revisionspligt. Dette begrundes med at der i begge tilfælde ville blive stillet krav om 

personlig sikkerhedsstillelse, som sås i 67 pct. af virksomhederne med lån i deres pengeinstitut. 

Erhvervs- & Selskabsstyrelsen fandt derfor nytten af revisionspåtegningen begrænset ved 

kreditvurdering i pengeinstitutterne. Dog ønskede pengeinstitutterne at bevare revisionspligten, hvilket 

kunne skyldes en større sikkerhed, som virksomheden og ikke pengeinstituttet betalte for. Erhvervs- & 

                                                           
53 2005/1 LSF 50 
54 2005/1 LSF 50 
55 Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, marts 2005 
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Selskabsstyrelsen mente at pengeinstitutterne næppe ville kræve et revideret årsregnskab såfremt 

revisionspligten bortfaldt, dette havde 56 pct. af virksomhederne dog en forventning om at deres 

pengeinstitut ville gøre. 15 pct. af virksomhederne forventede derudover at deres leverandører ville 

stille et krav om revision, selv om revisionspligten blev afskaffet. Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 

forventede at en stor del af B-virksomhederne ville gøre brug af revision selv om kravet frafaldt. 

Årsagen hertil var at virksomhederne tillagde revision værdi og troværdighed i forhold til omverdenen. 

Dermed sås revisionen som en fornuftig investering i stedet for et krav56. Undersøgelsen fra Erhvervs- 

& Selskabsstyrelsen viste at 58 pct. af virksomhederne i regnskabsklasse B ønskede revisionspligten 

afskaffet, 29 pct. ønskede den bevaret og 13 pct. havde ikke taget stilling. Endvidere ville 40 pct. 

fortsat gøre brug af revision selv om revisionspligten blev afskaffet. Samlet set var der 78 pct. der 

enten var helt enige eller blot enige i, at revision medførte en øget troværdighed. Her mente Erhvervs- 

& Selskabsstyrelsen dog også at det var uklart om et review i stedet ville forringe troværdigheden, 

men de antog at det havde en vis betydning57. 

Erhvervs- & Selskabsstyrelsens rapport med undersøgelse af virksomhedernes holdning til fjernelse af 

revisionspligten, skal sammenlignes med en undersøgelse fra Dansk Handel & Service (DHS), der 

viste at 83 pct. af de 128 adspurgte medlemsvirksomheder, ønskede at bibeholde revisionspligten. 

Ifølge undersøgelsen mente virksomhederne, at der fortsat ville være et krav om revision fra 

pengeinstitutterne, kreditorer, samarbejdspartnere med videre58.  

Af en undersøgelse fra Håndværksrådet, som omhandlede 390 små og mellemstore virksomheder, 

fremgik det, at 53 pct. gav deres opbakning til forslaget. Hver fjerde virksomhed ønskede at 

revisionspligten skulle bevares. Årsagen til den manglende tilslutning, var frygten for stigende 

økonomisk kriminalitet59. 

Erhvervs- & Selskabsstyrelsen havde som del af deres samlede undersøgelse, valgt at foretage 

interview af fire pengeinstitutter, et landsdækkende og tre lokale. Disse interview viste at 50 pct. 

fortsat ville kræve revision hvis det blev frivilligt. Samlet set gav pengeinstitutterne et indtryk af, at en 

revision var rar at have, men ikke en nødvendighed. De mente derudover at det var usandsynligt at 

pengeinstitutterne ville lide skade hvis revisionspligten blev afskaffet60. 

I forbindelse med regeringens lovforslag, var der flere foreninger der havde foretaget egne 

undersøgelser af effekten af lovforslaget, og Deloitte kom med deres egen konkrete holdning til 

                                                           
56 Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, marts 2005 
57 Fakta om revisionspligt for små selskaber, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, marts 2005 
58 Virksomheder imod forslag om at fjerne revisionspligten, Berlingske Business, 2004 
59 Hver fjerde af de små virksomheder vil beholde revisionspligten, Berlingske, 2005 
60 Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, marts 2005 
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tiltaget. Udtalelsen fra Deloitte viste at De var positivt indstillet overfor muligheden for fravalg af 

revision, dog så De det ikke som positivt at virksomhederne helt kunne fravælge alt. Deloitte mente at 

virksomhederne som minimum burde stilles med et krav om review. Dog ville De sørge for at drøfte 

spørgsmålet med den enkelte virksomhed, herunder med hensyntagen til virksomhedens omverden61. 

Årene efter vedtagelsen af lovforslaget om afskaffelse af revisionspligten, bar præg af finanskrise samt 

flere større sager om besvigelser i større virksomheder. Disse begivenheder kunne være med til at 

præge erhvervslivets opfattelse af behovet for revision, og dermed påvirke den forventede besparelse 

af lovforslaget. At regeringen bemærkede at der ville komme øget skattemæssig kontrol af 

virksomhederne der fravalgte revision, vurderer vi kan have haft en negativ effekt i forhold til antallet 

af virksomheder, der ville gøre brug af muligheden. Det måtte forventes at trods virksomhedernes 

overholdelse af lovgivningen, ville ingen være interesseret i en øget kontrol fra myndighederne. 

En undersøgelse fra Foreningen Registrerede Revisorer (FRR) viste at kun 6,5 pct. af virksomhederne 

der havde haft mulighed for at fravælge revision, havde gjort brug af muligheden. Dette svarede til en 

samlet besparelse på ca. 73 mio. kr., altså ca. 600 mio. kr. mindre end det regeringen havde forventet. 

Endvidere mente FRR at lovændring ikke havde nogen praktisk værdi for virksomhederne. Jacob 

Jensen, daværende erhvervspolitisk ordfører fra Venstre, mente dog at virkningen af lovændringen 

først ville ses efter yderligere nogle år. Han forventede at besparelserne kunne opnås ved at hæve 

loftet for hvilke virksomheder der var omfattet, samt at der i stedet skulle være krav om review62.  

Der var således langt fra regeringens forventning om besparelser på ca. 674 mio. kr. blev en realitet. 

De nævnte selv at besparelsen afhang af antallet af virksomheder der ønskede at gøre brug af 

muligheden. At der i 2007 kun var knap 5.000 virksomheder der havde gjort brug af muligheden, må 

vurderes at være langt mindre end hvad regeringen havde forudset. I England var tendensen, at der 

over tid var et større fravalg af revision63. Det kan være at finanskrisen har haft indflydelse på effekten 

af lovsændringerne og effekten dermed først ses på et senere tidspunkt? Regeringen har nu præsenteret 

en ny erklæringsstandard, men er forventninger realistiske? 

 

2.3.2 FSR – danske revisorers ønsker og forventninger 

FSR mente at der fortsat var brug for valide informationer omkring virksomhedernes økonomiske 

forhold, grundet finanskrisen. De mente at der var en risiko for, at der i forbindelse med regeringens 

forenklinger af krav til revisionen, fjernes en beskyttelse for kreditorerne og aktionærerne. De var 

                                                           
61 Afskaffelse af revisionspligten for de mindste selskaber, Deloitte 
62 Afskaffelse af revisionspligten er en fuser, Berlingske Business, 2007 
63 Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, marts 2005 
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enige i at den danske lovgivning skulle tilpasses de internationale forhold og lette administrationen for 

B-virksomhederne. FSR fandt det beklageligt, at regeringen fremlagde revision som en økonomisk 

byrde der ikke skabte værdi for nogen. Dette på trods af at de første erfaringer med lempelse af 

revision havde vist at langt de fleste B-virksomheder, med mulighed for at fravælge revision, ikke 

havde gjort det64. 

FSR mente det var vigtigt med forskellige ydelser fra revisor, således det var muligt at tilpasse til den 

enkelte virksomhed. De støttede aktivt op omkring at det skulle være administrativt lettere at drive 

virksomhed i Danmark, men mente samtidigt at det var vigtigt med en kontrol af virksomhedernes 

årsregnskaber. De mente det var vigtigt med konstant fokus på det eksisterende regelsæt, herunder 

muligheden for forbedring i forhold til udviklingen i markedet65. FSR havde i forbindelse med de 

første lempelser af revisionspligten for de mindste B-virksomheder, haft fokus på udarbejdelse af en 

ny erklæringsstandard tilpasset B-virksomhederne. De håbede at tiltaget allerede på dette tidspunkt 

ville blive en del af lovgivningen, hvilket desværre ikke skete. FSR var dog positive over at 

folketingets partier udtrykte interesse i forhold til en alternativ erklæringsstandard for de mindre 

virksomheder66.  

FSR udtrykte, at det kun teoretisk gav mening at fjerne krav om revisionspligten. Hvis 

virksomhederne fortsat havde tænkt sig at gøre brug af revisionspligten, ville de ikke opleve en reel 

nedskæring i de administrative byrder. Den metode som regeringen anvendte til beregning af de 

administrative byrder, mente FSR ikke var fyldestgørende, og opfordrede derfor regeringen til at 

udvikle en ny metode der var mere nuanceret, og dermed bedre kunne måle den fremtidige indsats 

mod de administrative byrder67. 

FSR indrømmede at det ikke gav mening at anvende de internationale revisionsstander på den lokale 

håndværksvirksomhed, da der ikke nødvendigvis var behov for den samme grad af sikkerhed for alle 

virksomheder, som revision gav68. 

 

2.3.3 Sammenfatning 

For at hjælpe det danske erhvervsliv, har regeringen i en årrække haft en målsætning om at lette de 

administrative byrder for virksomhederne, således at disse får en bedre udnyttelse af deres ressourcer 

til at skabe vækst og beskæftigelse. 

                                                           
64 Tøv en kende, FSR – danske revisorer, 2008 
65 FSR på byrdejagt, FSR – danske revisorer, 2010 
66 Folketinget lemper revisionspligten, FSR – danske revisorer, 2010 
67 FSR på byrdejagt, FSR – danske revisorer, 2010 
68 FSR på byrdejagt, FSR – danske revisorer, 2010 
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En tilpasning af lovgivningen for B-virksomhederne, således at de danske virksomheder fik stillet krav 

i lighed med de øvrige europæiske virksomheder, skulle hjælpe med at styrke konkurrenceevnen. Der 

skulle være en større fleksibilitet og Danmark skulle ikke længere være et af de få lande der havde 

krav om revisionspligt for B-virksomheder. 

Regeringens forslag om mulighed for fravalg af revision, gjordes gældende for de B-virksomheder der 

i to på hinanden følgende regnskabsår, overholdt grænserne; en balancesum på 1,5 mio. kr., en 

nettoomsætning på 3 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret 

på 12. I 2010 valgte man at øge grænserne for balancesum og nettoomsætning til henholdsvis 4 mio. 

kr. og 8 mio. kr. Disse grænser udgjorde ca. 92.500 B-virksomheder. 

På trods af regeringens ønske om at gøre det lettere for de mindre B-virksomheder at drive 

virksomhed, havde de en klar forventning om at skattemyndighederne ville sætte ekstra fokus på de 

virksomheder, som valgte at gøre brug af muligheden for at fravælge revision. Det ville betyde mere 

administration for det offentlige samt en risiko for yderligere byrder for de B-virksomheder, som 

gjorde brug af muligheden. En større byrde, i form af besvarelse på skatteforespørgsler fra 

skattemyndighederne, grundet den øgede kontrol.  

Regeringens forventning var at kreditorer og forretningsforbindelser ikke anvendte de små B-

virksomheders årsregnskaber i deres vurdering af dem. Forventningerne hos Erhvervs- & 

Selskabsstyrelsen var tilsvarende, at pengeinstitutterne ikke tillagde revisionspåtegningen væsentlig 

betydning, da de alligevel ville kræve personlig sikkerhedsstillelse. På trods af dette viste en rapport 

fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen at 29 pct. af B-virksomhederne ønskede revisionspligten bevaret. 83 

pct. af deltagerne i Dansk Handel & Service undersøgelsen ønskede revisionspligten bibeholdt og 

virksomhederne havde en klar forventning om, at der fortsat ville være krav om et revideret 

årsregnskab fra deres pengeinstitut og øvrige samarbejdspartnere. 

En opgørelse fra FRR viste i 2007, at kun 6,5 pct. af virksomhederne med mulighed for fravalg af 

revision, havde gjort brug af det. Det var vigtigt med troværdige informationer under finanskrisen, 

men var enige om at lovgivningen skulle tilpasses internationale forhold. For at sikre troværdige 

informationer, havde FSR fokus på en ny erklæringsstandard til B-virksomheder, der fortsat kunne 

tilsikre valide informationer, trods fravalg af revision. 
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3. Empirisk del 

Indeværende afsnit vil indeholde en dybdegående gennemgang af vores tanker og vurderinger i 

forbindelse med udarbejdelse og udformning af vores undersøgelser. Dette skal ses i forhold til valg af 

respondenter, undersøgelsesmetode samt udformningen af undersøgelserne. Formålet med afsnittet er 

at give læseren en forståelse af, hvordan vi har udarbejdet undersøgelserne samt hvorfor vi har 

udarbejdet dem på den pågældende måde. 

 

3.1 Undersøgelse pengeinstitutter 

Der er forskellige muligheder for at opnå kvantitative data og derfor skal vi vurdere hvilken 

undersøgelsesmetode der er den mest anvendelige til vores analyse. Dernæst skal vi vurdere 

respondentgruppen og slutteligt udformningen af vores undersøgelse. Nedenstående vil vi gennemgå 

vores vurderinger i forbindelse med opnåelse af tilstrækkelige og relevante kvantitative data. 

 

3.1.1 Tidligere undersøgelser 

Der er tidligere udarbejdet en undersøgelse af Epinion på vegne af FSR69, i forbindelse med forståelse 

af pengeinstitutternes mening om oplægget, udvidet gennemgang. Undersøgelsen blev foretaget inden 

der forelå et lovudkast og af undersøgelsen fremgik det at 92 pct. af de adspurgte respondenter ikke 

havde hørt om foreningens oplæg til en udvidet gennemgang. Da der på nuværende tidspunkt 

foreligger et lovudkast, som tillige har været i høring, finder vi det relevant at foretage en ny 

undersøgelse af pengeinstitutternes holdning til erklæringsstandarden. Vi mener at der er mulighed for, 

at pengeinstitutterne i den mellemliggende periode har opnået større kendskab til 

erklæringsstandarden. Dermed vurderer vi at en undersøgelse på nuværende tidspunkt, vil give et 

andet udfald end undersøgelsen foretaget af Epinion. Undersøgelsen udført af Epinion var en 

kvantitativ interviewundersøgelse af ca. 60 pct. af de danske pengeinstitutter. Der blev foretaget 

interview af pengeinstitutternes hovedsæder og undersøgelsen blev foretaget som telefoninterview af 

den øverste kreditansvarlige eller en person med tilsvarende overblik over virksomhedens politikker 

og retningslinjer ved kreditvurdering70. I vores analyse vil der være uddrag af Epinions undersøgelse, 

som er relevante at sammenholde med resultaterne fra vores undersøgelse. Det kan være situationer, 

hvor vi kan se der har været en holdningsændring over årene. Ved sammenligning skal vi dog være 

opmærksomme på den procentvise repræsentation af pengeinstitutter, da der er forskel i den 

                                                           
69 Værdien af revision – Udvidet Gennemgang, Epinion og FSR – danske revisorer, 2010 
70 Værdien af revision – Udvidet Gennemgang, Epinion og FSR – danske revisorer, 2010 
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procentvise deltagelse i forhold til antallet af eksisterende pengeinstitutter på tidspunktet for udførelse 

af undersøgelsen. 

 

3.1.2 Respondenter 

For at opnå en tilstrækkelig repræsentativ undersøgelse, er det vigtigt at anvende en tilstrækkelig stor 

gruppe af respondenter, som vi på forhånd vurderer, kan give repræsentative svar. Vi er således 

opmærksomme på, ved gennemførsel af spørgeskemaundersøgelsen at det ikke er en tilfældig 

medarbejder der besvarer spørgeskemaerne, men derimod en kompetent medarbejder. Dette er for at 

sikre, at respondenten er den rette til at svare på vores spørgsmål, således vi ikke modtager svar der 

ikke er repræsentative og dermed ødelægger resultatet af vores undersøgelse. Vores mål er at indhente 

svar fra en ansvarlig medarbejder for kreditvurdering, da vores undersøgelse er rettet mod situationer 

hvor pengeinstituttet gør brug af virksomhedens årsregnskab. Vi vurderer at pengeinstitutterne 

hovedsagelig anvender virksomhedernes årsregnskaber i forbindelse med kreditvurdering.  

Ved indhentning af respondenter til brug for vores undersøgelse, tager vi telefonisk kontakt til de 

danske pengeinstitutter. Vi vil anmode om at få kontakt til det pågældende pengeinstituts 

kreditansvarlige, i erhvervsafdelingen for små og mellemstore virksomheder. Gennem samtale med 

den kreditansvarlige i de respektive pengeinstitutter, vil vi introducere vores afhandling samt det 

forventede tidsforbrug for udfyldelse af vores spørgeskemaer71. Vi har fokus på tidsforbruget for 

respondenten, ved udformningen af vores spørgeskema, da vi mener det kan have indflydelse på 

respondentens ønske om at deltage.  

 

3.1.3 Udformning af spørgeskema 

Vi gjorde os overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaet om det var en mulighed at 

genanvende spørgsmålene fra Epinions undersøgelse. På den måde ville vi få mulighed for at 

sammenligne resultaterne med vores og tolke på udviklingen. Vores vurdering blev, at den samme 

undersøgelse blot viser udviklingen over tid, og ikke en konkret undersøgelse, der giver svar på vores 

problemstilling. Vi vil derfor opstille spørgsmål, som er meningsfulde i forhold til målet med vores 

afhandling. Vi er opmærksomme på spørgeskemaets omfang, da en undersøgelse der er for 

tidskrævende, kan være risikabel i forhold til kvaliteten i respondentens besvarelse. 

For at opnå størst mulig deltagelse blandt respondenterne har stor betydning at der er anonymitet. Vi 

har valgt at anvende et elektronisk spørgeskema program ”Tric Trac”, som giver mulighed for 

                                                           
71 Se bilag 3, Guide til telefonsamtale med de danske pengeinstitutter 
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anonymitet. Derudover er der en sikkerhed forbundet med brugen af programmet, da det kun er 

tilgængeligt på én enkelt computer. Det er kun én der har direkte adgang til programmet, med 

anvendelse af personligt brugernavn og adgangskode. Det vil ikke være muligt for en 

udefrakommende at opnå adgang til vores undersøgelse og se oplysninger på de medvirkende 

respondenter. 

Vi havde tidligt i afhandlingens forløb, en opfattelse af at størstedelen af respondenterne, burde have 

hørt om erklæringsstandarden. Årsagen til dette var at der forelå et lovudkast på tidspunktet for 

undersøgelsen. Vi overvejede derfor muligheden for at udelukke nogle af respondenterne, på baggrund 

af deres manglende kendskab til erklæringsstandarden. Vi vurderer dog at vores undersøgelse ikke vil 

give et retvisende billede, såfremt vi ikke medtager alle respondenternes besvarelser, da et manglende 

kendskab ligeledes er et vigtigt aspekt i vurderingen af erklæringsstandardens succes. Vi vil spørge 

respondenterne, om de er bekendte med erklæringsstandarden og efterfølgende være kritiske ved 

analysen af besvarelserne. Vi vedlægger en kort introduktion i starten af vores spørgeskema, som giver 

respondenten et indblik i lovudkastet og derfor vælger vi at gøre brug af besvarelserne fra alle 

respondenterne, hvad enten de har hørt om lovudkastet eller ej. 

Spørgeskemaerne skal udarbejdes med henblik på videre analyse, hvorfor resultaterne af vores 

undersøgelse skal være sammenlignelige og generaliserbare. Hvor vi finder det relevant, vil vi give 

respondenten mulighed for at begrunde sit svar. På den måde får vi respondentens reelle holdning. 

Som eksempel kan nævnes spørgsmålet; Er der yderligere arbejdshandlinger fra revisor der kan 

medføre at en udvidet gennemgang bliver anvendelig på flere B-virksomheder? Hvis ja… Hvilke af 

nedenstående handlinger finder du nødvendige (sæt gerne flere krydser)? Her vil vi opliste eksempler 

på handlinger samt give respondenten mulighed for at uddybe, da vi ikke har kompetencerne til at 

vurdere pengeinstitutternes behov. 

Ved udfærdigelsen af spørgeskemaet mener vi at formuleringen af spørgsmålene er altafgørende for 

udfaldet. Vores spørgsmål skal være objektive, for ikke at påvirke respondenterne i en given retning. 

Vi mener derudover at det er vigtigt at spørgsmålene udformes enkelt og kort. Da vi allerede har haft 

telefonisk kontakt til respondenterne, har vi valgt at henvende os på en uformel måde, hvorfor vi 

anvender ”du” og ikke ”De” i vores spørgsmål. Slutteligt har vi valgt ved enkelte spørgsmål at give 

respondenten mulighed for at svare ”Ved ikke”, da det kan være at respondenten ikke har en egentlig 

holdning til spørgsmålet. Et ”Ja/Nej” svar vil i situationen ikke være respondentens faktiske mening 

og vil derfor ikke være retvisende.  

Vi har haft kontakt til pressechefen for FSR, da vi ønsker at anvende FSR som reference ved 

gennemførelse af vores undersøgelse. Vi forventer dermed at undersøgelsen vil blive taget mere 
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alvorligt. Vi mener at FSR, giver vores undersøgelse en højere grad af autoritet og sender et signal om 

at undersøgelsen er betydningsfuld. 

 

3.2 Undersøgelse FSR – danske revisorer 

Af nedenstående afsnit, vil vores overvejelser omkring valg af respondent til brug for vores interview 

med FSR fremgå. Afsnittet vil derudover bestå af en gennemgang af vores valg af 

undersøgelsesmetode samt udformningen af undersøgelsen. 

 

3.2.1 Respondenten 

Det er afgørende for vores afhandling at respondenten er repræsentativ og pålidelig. Respondenten 

skal derfor have indblik i forarbejderne og den dialog der har været omkring udarbejdelsen af den nye 

erklæringsstandard. For at sikre os at respondentens svar er overensstemmende med FSRs holdning. 

Det skal være en repræsentant, som ikke giver udtryk for egne personlige synspunkter og holdninger, 

men giver udtryk for foreningens samlede synspunkter og holdninger til vores spørgsmål og 

diskussioner.  

Efter vores kontakt til FSRs kommunikationschef, Anders Lau, blev vi informeret om at en relevant 

repræsentant til vores problemstilling ville være Jakob Bernhoft, den juridiske chef hos FSR. Samtidig 

ønskede Anders Lau selv at deltage, da han mente han ville kunne bidrage. Begge repræsentanter har 

været en del af processen omkring den nye erklæringsstandard. Anders Lau har stået for kontakten 

med politikkerne og Jakob Bernhofts arbejde har hovedsagelig bestået i juridisk arbejde, blandt andet i 

samråd med Erhvervsstyrelsen.  

 

3.2.2 Undersøgelsesmetode 

Der er forskellige metoder til at få belyst vores problemstilling. Nogle metoder er lukkede og giver os 

ikke muligheden for at skabe en åben dialog med respondenten. Da vi har en klar forventning om at 

vores problemstilling lægger op til en flydende dialog omkring forskellige emner, ønsker vi ikke at 

gøre brug af spørgeskema. Vi mener at spørgeskemaer er bedre anvendelige, hvor der er en større 

mængde respondenter og hvor der skal være mulighed for at analysere og skabe statistik over 

besvarelserne. Vi vurdere at et fremmøde hos en anerkendt forening som FSR viser seriøsitet, interesse 

og engagement fra vores side. Derudover vurderer vi at et personligt møde kan give større baggrund 

for fordybning i spørgsmålene og skabe en dybdegående dialog. Slutteligt kan der være et tidsmæssigt 
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aspekt i valget om fremmøde eller telefon, såfremt interviewet forventes at have en længere varighed. 

På baggrund af de opridsede betragtninger, har vi valgt at udføre interviewet ved personligt fremmøde. 

 

3.2.3 Udformning af interview 

I forbindelse med gennemførelse af vores interview med respondenterne fra FSR, finder vi det 

relevant at vurdere hvorvidt respondenterne skal have mulighed for at forberede sig til vores interview. 

På den måde får respondenterne mulighed for at forberede sig på en brugbar dialog med os. Vores 

hensigt er at opnå en brugbar dialog, der kan danne grundlag for besvarelse af vores 

problemformulering. Såfremt respondenterne kan forberede sig, mener vi at det sikrer, at vi opnår 

repræsentative svar på vores spørgsmål. Det kan være spørgsmål, som er relevante at diskutere med 

andre i FSR, forinden der kan afgives en udtalelse. Udtalelserne fra respondenterne vil blive anset for 

at være FSRs holdning og ikke blot den medvirkende respondents holdning. 

Vi har til hensigt at optage det udførte interview, således vi har dokumentation for udtalelserne fra 

respondenten. Det optagede interview vil blive transskriberet og vedlagt som bilag til afhandlingen72. 

Optagelsen giver en sikkerhed for, at alle aspekter af interviewet bliver noteret. Er der dele af 

interviewet vi ikke får noteret under udførelsen, eller vi er i tvivl om hvad der blev sagt, har vi 

mulighed for at gå tilbage og høre interviewet flere gange. Hvis ikke vi valgte at optage interviewet, 

mener vi at der ville være en stor risiko forbundet med at få foretaget de korrekte notater.  

Vi har en formodning om, at respondenterne fra FSR kan bidrage med brugbare oplysninger, af den 

årsag at de var initiativtager og har udarbejdet oplægget til den nye erklæringsstandard. Derudover er 

vores henblik med interviewet at drøfte emner vi finder relevante for vores afhandling, og som viser 

FSRs holdninger til emnerne. Vi finder det derfor relevant at opbygge interviewet med fokus på 

passive spørgeteknikker omkring opstillede hovedspørgsmål hvor der er mulighed for at afvige hvis 

det vurderes relevant.   

                                                           
72 Se bilag 7 - Transskribering interview FSR 
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4. Analyserende del 

Vores analytiske afsnit vil bestå af flere niveauer, hvor vi blandt andet vil behandle vores udarbejde 

undersøgelser. Vi vil først forholde os til ovenstående teoretiske afsnit, gennem en diskussion af de 

væsentligste punkter, der undrer os og som vi mener giver anledning til problemstillinger.  

Dernæst vil vi forholde os til en undersøgelse udarbejdet af Dansk Erhverv i 2011, som behandler 

virksomhedernes synspunkter på værdien af revision73. Vi vil anvende undersøgelsen for at belyse om 

B-virksomhederne er positivt indstillet i forhold til at vælge en ny erklæringsstandard eller om de 

fortsat ønsker revision.  

Efterfølgende ønsker vi at sætte fokus på de danske pengeinstitutter og deres rolle i om den nye 

erklæringsstandard vil få den ønskede virkning i praksis. Som tidligere beskrevet, mener vi at 

pengeinstitutterne spiller en væsentlig rolle og derfor ønsker vi at behandle deres holdning hertil. Det 

vil vi gøre på baggrund af resultaterne fra vores udsendte spørgeskemaer, som blandt andet giver os et 

indblik i deres ønsker samt forventninger til den ny erklæringsstandard.  

Slutteligt vil vi gennemgå vores diskussioner og analyser med FSR. Vores interview vil både 

omhandle resultatet fra vores undersøgelse blandt pengeinstitutterne samt de overordnede 

problemstillinger vi er kommet frem til i vores diskussionsafsnit. Alle de foregående analytiske afsnit 

vil danne grundlag for vores dialog med FSR. 

Den analyserende del af vores afhandling vil blive afsluttet med en diskussion af vores anbefalinger 

samt gode ideer i forhold til erklæringsstandardens succes.  

 

4.1 Diskussion teoriafsnit 

4.1.1 Diskussion – regeringens tidligere tiltag 

I nedenstående vil vi gennemgå væsentlige aspekter ved regeringens tidligere tiltag, herunder 

opfattelsen af de mindste B-virksomheder, opbakningen om fravalg af revision samt virkningen heraf.  

 

4.1.1.1 Sidestilling af personlige virksomheder med mindre B-virksomheder 

I regeringens tidligere tiltag, omkring mulighed for fravalg af revision for de mindste B-virksomheder, 

fremgik det at de ikke forventede at pengeinstitutterne gjorde brug af virksomhedernes årsregnskab. 

Deres argument var at pengeinstitutterne i højere grad benyttede deres kendskab til virksomheden, 

                                                           
73 Revision giver bonus på bundlinjen, Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer, 2011 
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frem for at anvende årsregnskabet, som grundlag for deres kreditvurdering. Derudover fremgik det at 

pengeinstitutterne ved kreditvurdering, ikke skelnede mellem personligt ejede virksomheder med 

review påtegning og små B-virksomheder med revisionspåtegning. Årsagen hertil var at der i begge 

tilfælde, ville blive stillet krav om personlig sikkerhedsstillelse. På den baggrund mente Erhvervs- & 

Selskabsstyrelsen at pengeinstitutterne ikke tillagde revisionspåtegningen væsentlig værdi. Vi mener 

ikke at det kan konkluderes at revision har mindre værdi, ud fra argumentet om personlig sikkerhed. 

Vi finder det naturligt, hvis virksomheden har dårlig likviditet og minimale aktiver til brug for 

sikkerhedsstillelse at pengeinstitutterne vil have sikkerhed på en anden vis. En revision er ikke udtryk 

for at virksomheden med sikkerhed kan tilbage betale lånet. Revisors sikkerhed for going concern, 

dækker kun en 12 måneders periode frem i tiden, hvorfor lån med en længere løbetid end de 12 

måneder, ikke kan sikres på baggrund af revisor påtegning.  

 

4.1.1.2 Opbakning omkring fravalg af revision 

Pengeinstitutterne ønskede at bevare revisionspligten, da den i forhold til review trods alt gav en større 

grad af sikkerhed for at årsregnskabet gav et retvisende billede. Forventningen var at 

pengeinstitutterne ikke ville kræve et revideret årsregnskab, når virksomhederne fravalgte revision, 

men det havde 56 pct. af virksomhederne en forventning om at deres pengeinstitut ville gøre. Det var 

en af årsagerne til at 40 pct. af B-virksomhederne, fortsat ville få foretaget revision, trods muligheden 

for fravalg74.  

I forbindelse med regeringens første tiltag, blev der foretaget flere undersøgelser omkring 

forventningen til virkningen af tiltaget. Af undersøgelser kan nævnes Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 

Dansk Handel & Service (DHS), Håndværksrådet samt Foreningen Registrerede Revisorer (FRR). 

Undersøgelserne kom med forskellige konklusioner, der var blandt andet forskel i, hvor mange pct. 

der ønskede at bevare eller afskaffe revisionen, hvilket derfor tyder på at det er svært at tegne en 

tendens. Det er meget individuelt hvad virksomhederne ønsker og der kan for den enkelte virksomhed 

være flere forskellige faktorer, der spiller ind på deres svar. Her tænkes på virksomhedens relation til 

deres pengeinstitut, samarbejdspartnere og leverandører. Markedet virksomhederne agerer i, mener vi 

kan have en stor indflydelse på, hvorvidt man ønsker revision eller ej. Blandt virksomhederne i DHS 

ønskede 83 pct. at bevare revisionspligten da de mente, der fortsat ville være et krav fra deres 

interessenter. Hos Håndværksrådet støttede 53 pct. forslaget og 58 pct. ifølge undersøgelsen fra 

Erhvervs- & Selskabsstyrelsen75. Da undersøgelsen fra Håndværksrådet omhandler 390 små og 

                                                           
74 Revision giver bonus på bundlinjen, Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer, 2011 
75 Virksomheder imod forslag om at fjerne revisionspligten, Berlingske Business, 2004 
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mellemstore virksomheder, berørte den en betydelig større målgruppe end undersøgelsen fra DHS76. 

Vi synes derfor, der er større sandsynlighed for at der er 50 – 60 pct. der støttede op omkring forslaget 

og ikke over 80 pct., som det fremgik hos DHS. Årsagen til forskellen i undersøgelserne, kan forklares 

med at der er tale om forskellige virksomheder. Hvorvidt man støtter forslaget eller ej, kan være 

præget af branchen. Håndværksrådet anses for værende hovederhvervsorganisationen77 for små og 

mellemstore virksomheder og DHS vedrører virksomhederne inden for handels- og servicesektoren. 

Håndværksrådet må derfor dække en bredere del af det danske erhvervsliv. 

 

4.1.1.3 Virkningen af regeringens tiltag omkring fravalg af revision 

På trods af ovenstående tilslutning fra virksomhederne, viste rapporten fra FRR, at kun 6,5 pct. af 

virksomhederne valgte at gøre brug af regeringens tiltag om at fravælge revision78. Det viser at der 

trods virksomhedernes opbakning til tiltaget, ikke kom den forventede effekt i praksis. Vi mener at 

årsagen hertil, udgør flere faktorer. En af årsagerne kan være virksomhedernes vished om 

skattemyndighedernes øgede fokus på de virksomheder, der gjorde brug af regeringens tiltag79. Det er 

naturligt at virksomhederne ikke ønsker yderligere kontrol, hvorfor det er nemt at fastholde revision. 

Vores erfaringer fra revisionsbranchen er at virksomhederne i forbindelse med skatteforespørgsler, 

lader revisor stå for korrespondancen med skattemyndighederne. Virksomhederne risikerer en 

ekstraregning fra revisor, i forbindelse med assistancen ved skatteforespørgslen og dermed en risiko 

for at virksomhederne ender med at betale mere for at have fravalgt revision, end hvis de blot havde 

fortsat vanen tro. Vi mener at dette påvirker tiltaget i en negativ retning, da virksomhederne trods 

overholdelse af lovgivningen, ikke ønsker risikoen for yderligere kontrol.  

Vores gennemgang af ønsker, forventninger samt realismen af regeringens tiltag, giver os opfattelsen 

af at det er vigtigt, hvordan omverdenen opfatter ens virksomhed fravælger revision. Der kan være 

risiko for yderligere kontrol fra myndighederne og et ønske om at indfri forventningerne fra ens 

samarbejdspartnere. Det kan skyldes at der i mange år, har været tradition for at foretage revision og 

derfor føler virksomhederne sig trygge herved. Det tyder på at det er vigtigt med information til 

offentligheden om at det er korrekt at revision giver en højere grad af sikkerhed, men at der er særlige 

forhold der spiller ind i små virksomheder som B-virksomheder. Der er vigtige forhold i en revision, 

såsom gennemgang af interne kontroller, der ofte ikke findes i små virksomheder. Dermed er nogle af 

de faktorer, som skal kontrolleres ved en revision og som er med til at give den højere grad af 

                                                           
76 Hver fjerde af de små virksomheder vil beholde revisionspligten, Berlingske, 2005 
77 www.hvr.dk/om-håndværksrådet.aspx 
78 Afskaffelse af revisionspligten er en fuser, Berlingske Business, 2007 
79 2005/1 LSF 50 
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sikkerhed ikkeeksisterende i de små virksomheder. Derfor er det relevant at se på at de små 

virksomheder ikke skal have krav om revision.  

Det er interessant at FSR allerede på tidspunktet for regeringens første tiltag, havde fokus på 

udarbejdelsen af en ny erklæringsstandard tilpasset B-virksomhederne. Det gjorde de, fordi de mente 

at regeringens forenkling af krav til revisionen, medførte at der blev fjernet en beskyttelse for 

kreditorerne og aktionærerne. Regeringen må have indset at deres tidligere tiltag, om fravalg af 

revision, ikke har haft den ønskede og forventede effekt. Det kan være årsagen til at de har valgt at 

sætte et stort arbejde, i indførelse af en ny erklæringsstandard, tilpasset til B-virksomheder og deres 

behov, som FSR dengang lagde op til. Et nyt tiltag fra regeringen, vil heller ikke få virkning, hvis 

erhvervslivet fortsætter vanen tro. Det er vigtigt at alle har en positiv indstilling overfor noget nyt og 

det er vores erfaring at blandt andet revisor spiller en væsentlig rolle. Revisors påvirkning kan være 

afgørende, hvilket vi har set i praksis, i forbindelse med lempelse af revisionspligten ved regeringens 

tidligere tiltag. Her har vi været vidner til at revisor i forbindelse med afholdelse af møder med 

klienter, giver sin holdning til kende om at pengeinstitutterne ikke vil godtage et fravalg af revisionen. 

For at et tiltag kan få succes, er det relevant at revisor indgår i arbejdet med klienten, om at informere 

pengeinstitutterne om hvad et nyt tiltag indebærer. Det er væsentligt at revisor ikke afskriver 

pengeinstitutterne på forhånd, for ikke at imødekomme en ændring. Vi vil derfor i det følgende 

diskutere regeringens nye tiltag og dernæst analysere pengeinstitutternes holdning hertil. 

 

4.1.2 Diskussion af regeringens nye tiltag 

I nedenstående vil vi gennemgå væsentlige aspekter ved regeringens nye tiltag, herunder 

virksomhedernes konkurrencedygtighed, sidestilling af begreberne udvidet gennemgang og revision 

samt reduceringen af de administrative byrder. 

 

4.1.2.1 Konkurrencedygtige virksomheder i Danmark 

Der er ikke tvivl om at tilpasning af revisionspligten for B-virksomhederne, er en nødvendighed for 

Danmarks konkurrencedygtighed. Dog er der ikke sammenspil mellem ønsket om 

konkurrencedygtighed og at være et af de eneste lande inden for EU, der fortsat har revisionspligt på 

størstedelen af virksomhederne i regnskabsklasse B. Der er enighed fra både regeringen og FSR om at 

de internationale revisionsstandarder er for omfattende for B-virksomheder. Derfor er regeringen 

kommet med tiltaget, der giver virksomhederne muligheden for at vælge et alternativ til revision. Vi 

undrer os over, hvorfor virksomhederne får et nyt alternativ og at man samtidig opretholder 

muligheden for at vælge revision, når både FSR og regeringen erkender, at revision er for omfattende 
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for denne type af virksomheder. Kunne en ide være at loven reguleres således at alle virksomheder 

omfattet af regnskabsklasse B, enten skal have udarbejdet en udvidet gennemgang eller kan fravælge 

en udvidet gennemgang til fordel for en review erklæring? Der er ikke tvivl om at FSR taler på 

revisorernes vegne og ønsker at virksomhederne fortsat skal benytte sig af revisors arbejde. Vi synes at 

såfremt man fastholder muligheden for revision, vil der ikke være sammenspil mellem udtalelsen om 

at revision efter de internationale revisionsstandarder er for omfattende når det kommer til B-

virksomheder. Vi er dog enige med FSR i vigtigheden af at virksomhederne fortsat skal aflægge 

troværdige årsregnskaber, som interessenter kan have tillid til samt benytte som beslutningsgrundlag. 

Det burde den nye erklæringsstandard også give mulighed for, set i lyset af FSRs ønske om at tilpasse 

løsninger til virksomhedernes størrelse. Er ideen ikke at den nye erklæringsstandard er tilstrækkelig 

for at B-virksomhederne kan aflægge troværdige årsregnskaber ellers er der vel ingen grund til 

tiltaget? 

 

4.1.2.2 Udvidet gennemgang sidestilles med revision 

Oplægget fra FSR til den nye erklæringsstandard, er et udtryk for en ny erklæring og skal ikke blandes 

sammen med revision. Ved gennemlæsning af regeringens lovudkast, tyder det på at regeringen ikke 

har forståelse for at der er en væsentlig forskel mellem en revision efter de internationale 

revisionsstandarder og en udvidet gennemgang efter den nye erklæringsstandard. I regeringens 

lovudkast er De af den opfattelse at den nye erklæringsstandard er det samme som revision, bare bedre 

tilpasset til B-virksomheder. Med andre ord sidestiller regeringen en udvidet gennemgang for B-

virksomheder med en revision for henholdsvis C og D-virksomheder. Regeringens tolkning bekræfter 

os i antagelsen om at revision er for omfattende for B-virksomheder og derfor udarbejdes en tilpasset 

erklæring. Forvirringen opretholdes dog, når regeringen fortsat fastholder B-virksomhedernes 

mulighed for at vælge revision. Vi er enige med FSR i at begreberne revision og udvidet gennemgang 

ikke skal blandes sammen, da det giver anledning til misforståelser omkring hvilken grad af sikkerhed 

erklæringen udtrykker samt hvilke handlinger revisor har udført, i forbindelse med den afgivne 

erklæring. Vi sætter dog stadig spørgsmålstegn ved hvorfor den nye erklæringsstandard ikke træder i 

stedet for revision, da den er bedre tilpasset B-virksomhedernes behov?  

 

4.1.2.3 Revisionsprotokol ved udvidet gennemgang 

Vi er enige med FSR i at der ved en udvidet gennemgang, ikke foretages tilstrækkelig handlinger for 

at kunne udarbejde en revisionsprotokol. Virksomheder i regnskabsklasse B er ofte små virksomheder, 

hvor indehaver og direktør er én og samme person. Virksomhederne er ofte af meget begrænset 
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størrelse, hvor det er umuligt at etablere effektiv funktionsadskillelse og dermed begrænset mulighed 

for at etablering af interne kontroller, som revisor kan revidere og forholde sig til. Ved en revision 

kræves et dybdegående kendskab til virksomheden og dennes interne kontroller. En revision stiller 

krav om at revisor udtaler sig i protokollen om de interne kontroller eller mangel herpå. En udvidet 

gennemgang stiller ikke krav om kontrol af disse forhold og derfor mener vi ikke at der er baggrund 

for at kunne udtale sig om eksistensen eller manglende interne kontroller. Samtidig finder vi det ikke 

væsentligt at udarbejde en revisionsprotokol, da virksomhedens ejer ofte indgår i den daglige ledelse, 

er direktør og samtidig sidder med i en eventuel bestyrelse. Ejeren er derfor vidende om næsten alle 

transaktioner der finder sted i virksomheden og har derfor som udgangspunkt ikke behov for at der 

udarbejdes en revisionsprotokol. Årsagen til at regeringen fastholder udarbejdelsen af en 

revisionsprotokol ved udvidet gennemgang, mener vi er sammenhængende med deres sidestilling af 

den nye erklæring med revision. Det er vores vurdering at der ved valg af den nye erklæringsstandard 

ikke skal udarbejdes protokol. Ovenstående diskussion lægger op til vores ide omkring at 

virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, skal have muligheden for at vælge en udvidet 

gennemgang eller at fravælge denne til fordel for et review. Vi vil gennemgå denne ide med FSR, for 

at høre om de eventuelt har overvejet denne tanke. Derover vil denne ide blive behandlet yderligere i 

afsnittet omkring vores ideer og anbefalinger. 

 

4.1.2.4 Reducering af den administrative byrde for B-virksomhederne 

Et væsentligt emne er hvorvidt den nye erklæringsstandard vil reducere den administrative byrde ved 

revision med ca. 25 pct.. Der er ikke tvivl om at såfremt det fastholdes at der skal udarbejdes protokol 

ved en udvidet gennemgang, så vil en del af besparelserne forsvinde, da der skal tilføjes yderligere 

arbejdshandlinger fra revisor. Vi mener at en besparelse på 25 pct. virker urealistisk, ud fra 

regeringens nuværende oplæg, der ikke er afstemt med FSRs bemærkninger hertil.  

Praksis i forbindelse med fravalg af revision/udvidet gennemgang samt hvornår der skal udarbejdes 

revisionsprotokol, har givet anledning til uenigheder mellem regeringen og FSR. Vi mener det er 

relevant at følge op på en eventuelt efterfølgende afklaring. Vi vil derfor i forbindelse med vores 

interview med FSR, høre om deres bemærkninger til lovudkastet, har medført afklaringen af 

ovenstående punkter.  

Afslutningsvist finder vi det væsentligt at forholde os til pengeinstitutternes rolle i forhold til 

anvendelsen af den nye erklæringsstandard. Som beskrevet mener vi pengeinstitutterne har en 

afgørende rolle i, om den nye erklæringsstandard bliver en succes i praksis. Pengeinstitutterne skal 

acceptere den nye erklæring, som erstatning for revisionserklæringen og have forståelse for at 



  

50 
 

erklæringen er udtryk for en tilpasning til B-virksomhedernes minimale kompleksitet. Såfremt en 

udvidet gennemgang bliver et udtryk for den erklæring med den højeste grad af sikkerhed for B-

virksomheder, ville pengeinstitutterne ikke have andet valg end at acceptere. Vi synes dog det er 

oplagt at spørge pengeinstitutterne, om de har hørt om den nye erklæringsstandard, hvad de har af 

ønsker og forventninger til den samt om de er åbne over for tiltaget.  

 

4.2 Dansk Erhverv 

I 2011 foretog Dansk Erhverv en undersøgelse blandt deres medlemsvirksomheder, i samarbejde med 

FSR80. Undersøgelsen omhandlede virksomhedernes syn på værdien af revision. Ved gennemgang af 

resultaterne fra undersøgelsen, er der stor fokus på fremhævelsen af resultaterne, der viser at revision 

har værdi og ikke de negative aspekter af undersøgelsens resultater.  Der er resultater af undersøgelsen 

vi finder interessante, men som ikke bliver fremhævet af Dansk Erhverv eller FSR. Derfor vil vi i 

nedenstående afsnit gennemgå de resultater, der har relevans for vores problemstilling. 

Af undersøgelsen omkring virksomhedernes troværdighed, svarer virksomhederne at 68 pct. mener det 

svækker deres tillid til deres samarbejdspartnere eller leverandører, hvis disse har fravalgt revision af 

deres årsregnskab. Samtidig svarer 56 pct. at de ikke vil kræve at deres samarbejdspartnere og 

leverandører får foretaget revision og 51 pct. siger at de ikke ville kræve en anden form for 

gennemgang, hvis revision er fravalgt. Derudover mener 60 pct. at deres samarbejdspartnere og 

leverandører vil have svækket tillid til deres virksomhed, hvis de selv fravælger revision. Der er 

dermed en overordnet holdning om at revision øger tilliden til virksomhederne, på trods af at mere end 

halvdelen af virksomhederne, hverken vil kræve at der udarbejdes revision eller en anden form for 

gennemgang hvis revision fravælges. Danske Erhverv og FSR konkluderede at: ”Det samlede billede 

er således, at revision og alternativt en anden form for gennemgang af regnskaberne har stor 

betydning for virksomhedernes omdømme og for tiltroen til samarbejdspartnere og leverandører.” 81 

Vi mener at de mangler aspektet omkring at virksomhederne ikke vil stille krav om hverken revision 

eller anden form for gennemgang. Af undersøgelsen bliver der ikke spurgt ind til, om virksomhederne 

ville overveje at afskrive leverandører eller finde andre samarbejdspartnere, såfremt deres 

årsregnskaber ikke blev revideret. Det tyder på at virksomhederne sætter pris på revision, men at det 

ikke en nødvendighed for at kunne samarbejde med andre.  

Vores erfaring er at det personlige kendskab spiller en betydelig rolle, i forholdet mellem 

virksomhederne og deres samarbejdspartnere og leverandører. Hvis der er tale om en stor virksomhed, 

                                                           
80 Revision giver bonus på bundlinjen, Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer, 2011 
81 Revision giver bonus på bundlinjen, Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer, 2011 
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som har mange samarbejdspartnere og leverandører, hvor der sker samhandel på et upersonligt plan, 

vil betydningen af en revision, være anderledes end hos de små virksomheder hvor personlig kendskab 

spiller en større rolle. 

Undersøgelsen omhandlede endvidere revisionens nødvendighed for at bevare pengeinstitutternes 

tillid. 82 pct. af virksomhederne har en forventning om at pengeinstitutterne ikke vil bevillige lån, hvis 

der ikke er foretaget revision af årsregnskabet. Ud af de 82 pct. mener 70 pct. at fravalg af revision, 

kan føre til forringede låne- og kreditvilkår. Dansk Erhverv konkluderer at: ”Virksomhedernes 

lånemuligheder hænger altså meget klart sammen med, hvor solide og troværdige de vurderer at være 

af banken, og her er brugen af professionel revision vigtig for at have en tillidsvækkende forretning.” 

82 Undersøgelsen viser kun virksomhedernes forventning til pengeinstitutterne og ikke 

pengeinstitutternes reelle holdning til revision. Der mangler derved pengeinstitutternes synspunkt, 

således det kan fastsættes om virksomhedernes forventninger stemmer overens med praksis. Vi mener 

ikke at undersøgelsen giver tilstrækkelig dokumentation for at kunne konkludere som Dansk Erhverv 

og FSR. 

Det er relevant at få belyst pengeinstitutternes holdning til værdien af revision i forhold til 

erklæringsstandarden. Vi vil derfor i det efterfølgende afsnit, behandle vores undersøgelse blandt de 

danske pengeinstitutter. 

 

4.3 Spørgeskemaundersøgelse danske pengeinstitutter 

Dette afsnit vil indeholde en systematisk behandling af resultaterne af vores undersøgelse blandt de 

danske pengeinstitutter83. Afslutningsvis vil afsnittet indeholde en sammenfatning med en konklusion 

på resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. 

 

4.3.1 Respondentgruppen 

I forbindelse med udsendelsen af vores spørgeskema til de danske pengeinstitutter, har vi haft kontakt 

med 67 pengeinstitutter ud af en liste på 173 pengeinstitutter, andelskasser og sparekasser84. En del af 

disse eksisterer ikke længere eller er fusioneret med øvrige pengeinstitutter. Det har derfor kun været 

muligt at finde kontaktoplysninger på 67 pengeinstitutter. Heraf var der 45 pengeinstitutter, der 

ønskede at medvirke i vores undersøgelse, svarende til 67 pct. af alle pengeinstitutterne vi havde 

kontaktoplysninger på. Blandt de pengeinstitutter der ønskede at deltage, finder vi det relevant at 
                                                           
82 Revision giver bonus på bundlinjen, Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer, 2011 
83 Se bilag 4, Spørgeskemaundersøgelse med de danske pengeinstitutter 
84 http://www.banktorvet.dk/banker/oversigt/ 
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pointere, at de største pengeinstitutter i Danmark, som Nordea, Danske Bank mv. har valgt at deltage. 

Det er derfor de mindste pengeinstitutter, der ikke har haft interesse for vores undersøgelse. Ud af 45 

deltagere, har vi modtaget besvarelser fra 32, svarende til 71 pct. af de pengeinstitutter vi har haft 

kontakt med. Vi kan se af TricTrac at 3 respondenter har valgt at afbryde undersøgelsen og 10 har ikke 

gjort brug af linket til spørgeskemaet. Vi mener at vores undersøgelse er repræsentativ og dermed kan 

anvendes som grundlag for vores analyse af pengeinstitutternes synspunkt på den nye 

erklæringsstandard. Ud af de 67 pengeinstitutter, er der således 48 pct. der har besvaret vores 

spørgeskema, hvilket ikke er overensstemmende med vores umiddelbare forventninger, men vi finder 

fortsat besvarelserne anvendelige og generaliserbare.  

De respondenter der mod forventning ikke har hørt om lovudkastet, vil gennem vores introduktion til 

spørgeskemaundersøgelsen, få et indblik i hensigten med den nye erklæringsstandard. Nedenstående 

er et udsnit af vores introduktion til spørgeskemaundersøgelsen: 

”Regeringen udsendte den 15. marts 2012 en pressemeddelelse om et nyt alternativ til revision, den 

nye erklæringsstandard, ”Udvidet Gennemgang”. Lovforslaget henvender sig til alle virksomheder i 

regnskabsklasse B, altså virksomheder med en balancesum på mellem 0-36 mio. kr., en 

nettoomsætning på 0-72 mio. kr. og med et antal ansatte på mellem 0-50 stk. Målet med indsatsen er 

at lette B-virksomhedernes administrative byrder, herunder tilpasse de gældende revisionsstandarder, 

som især tager udgangspunkt i revision af store og komplekse virksomheder og derfor ikke er velegnet 

til revision af mindre virksomheder.”85 

 

4.3.2 Pengeinstitutternes kendskab til erklæringsstandarden 

I vores undersøgelse starter vi med at spørge respondenterne, om de har hørt om den nye 

erklæringsstandard. Dette spørgsmål giver os mulighed for at sammenligne med Epinions 

undersøgelse fra 2010, hvor vi kan se, om pengeinstitutterne har fået større kendskab til 

erklæringsstandarden. Vores forventning var at alle pengeinstitutterne burde have kendskab til 

erklæringsstandarden på nuværende tidspunkt eller som minimum have hørt om den. Resultatet af 

vores undersøgelse fremgå af nedenstående diagram. 

                                                           
85 Se bilag 4, Spørgeskemaundersøgelse med de danske pengeinstitutter 
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Figur 6, Egen tilvirkning – Spørgsmål 1 

Af ovenstående ses at 65 pct. (20 stk.) af respondenterne, har hørt om erklæringen og 35 pct. (11 stk.) 

har ikke hørt om den. Der er en enkelt respondent der ikke har valgt at svare på spørgsmålet, hvilket 

betyder at vi ikke kan gøre brug af besvarelsen fra denne respondent. Sammenlignet med 

undersøgelsen foretaget i 2010, hvor der var 8 pct. af respondenterne, der havde hørt om en udvidet 

gennemgang, er der tale om en positiv udvikling. Vi er bevidste omkring at størrelsen af 

respondentgrupperne, ikke er identisk i de to undersøgelser, hvorfor der ikke direkte kan 

sammenlignes. Dette gør sig gældende for den resterende del af vores analysegennemgang, hvor vi 

finder det relevant at sammenligne med Epinions undersøgelse, for at se på udviklingen. Vi mener dog 

det tyder på at respondenterne på nuværende tidspunkt, har større bevæggrund for at kunne give en 

retvisende besvarelse, set i forhold til Epinions undersøgelse, hvor 92 pct. ikke kendte til erklæringen. 

Vi skal være opmærksomme på, i vores videre analyse af vores undersøgelse at de resterende 35 pct., 

som ikke har hørt om erklæringsstandarden, kan have en anden holdning når de opnår kendskab til 

erklæringen.  

Derudover er det relevant at få indblik i, om pengeinstitutterne har taget stilling til lovudkastet. 

Såfremt der er taget stilling hertil, mener vi at pengeinstituttet har et bedre indblik i 

erklæringsstandardens indehold. Vi har derfor spurgt pengeinstitutterne om der i deres pengeinstitut, er 

taget stilling til hvordan de skal forholde sig til den nye erklæringsstandard, såfremt den bliver 

vedtaget. 
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Figur 7, Egen tilvirkning – Spørgsmål 2 

Det fremgår af ovenstående at 84 pct. (26 stk.) af pengeinstitutterne, ikke har taget stilling til 

hvorledes, de skal forholde sig til den nye erklæringsstandard, såfremt den bliver vedtaget. Det tyder 

dermed på at pengeinstitutterne ikke har gjort sig overvejelser, omkring hvad lovudkastet vil indebære 

for dem. Respondenternes senere svar på konkrete spørgsmål, mener vi fortsat kan ændres i takt med 

at pengeinstitutterne får større indblik i indholdet af erklæringsstandarden. Der er 13 pct. (4 stk.), som 

ikke ved, om der er taget stilling til erklæringsstandarden. Det undrer os, da vi forventede at en 

kreditansvarlig/kreditchef, ville være bekendt med dette. Det kunne derfor give os en indikation af at 

spørgeskemaet måske er besvaret af en anden, men vi er ikke vidende herom. Vores spørgeskema er 

sendt til de kreditansvarlige, som vi har haft kontakt til, men dette er ikke til hinder for at linket 

videresendes til en kollega, som i stedet foretager besvarelsen. Det er naturligvis en usikkerhed i vores 

analyse, som der ikke kan tages højde for. Slutteligt viser besvarelsen at der kun er ét pengeinstitut, 

der har taget stilling til, hvorledes de skal forholde sig, hvis erklæringsstandarden vedtages. Vores 

vurdering af årsagen hertil er at pengeinstitutterne formentlig ikke ønsker at bruge tid på at vurdere 

hvordan de skal forholde sig, før erklæringsstandarden vedtages og dermed bliver en realitet. Det kan 

diskuteres, om det er en fornuftig tilgang, da lovudkastet må forventes at have særlig interesse. Det er 

vigtigt at pengeinstitutterne selv gør en indsats, i forbindelse med forståelse af den nye 

erklæringsstandard samt at forholde sig til erklæringen på et fornuftigt grundlag. Når 

pengeinstitutterne ikke internt har taget stilling til, hvad erklæringsstandarden indebærer for dem og 

ikke mindst deres erhvervskunder, kan det have en uhensigtsmæssig effekt, i forhold til erklæringens 

succes i praksis. 

Som sidste spørgsmål i et forsøg på at danne en forståelse af pengeinstitutternes kendskab til 

erklæringsstandarden, har vi fundet det relevant at spørge til graden af sikkerhed. Hvis 

pengeinstitutterne ikke har den rette forståelse for graden af sikkerhed, som erklæringsstandarden 

giver, mener vi at det kan have indflydelse på implementeringen af erklæringsstandarden i praksis. 

Såfremt pengeinstitutterne ikke har den rette forståelse, mener vi at det er vigtigt at der sættes fokus på 
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behovet for yderligere information. På samme måde som pengeinstitutterne har et naturligt ansvar for 

selv at søge information, mener vi også at revisor har et ansvar, i forhold til at informere klienter og 

derigennem deres pengeinstitut, for at sætte fokus på den nye erklæring og de muligheder den giver. 

Finansrådet som er pengeinstitutternes interesseorganisation, må ligeledes anses for at have et ansvar i 

at få informeret pengeinstitutterne om deres holdning til erklæringen og dermed få sat fokus på det nye 

tiltag. Nedenstående viser pengeinstitutternes placering af graden af sikkerhed ved en udvidet 

gennemgang. 

 

Figur 8, Egen tilvirkning – Spørgsmål 3 

Af ovenstående ses det at 42 pct. (13 stk.) af respondenterne, mener at graden af sikkerhed ved en 

udvidet gennemgang, ligger midt imellem revision og review. Efter behandling af FSRs oplæg til den 

nye erklæringsstandard, er det også vores opfattelse at graden af sikkerhed ligger mellem revision og 

review. Undersøgelsen viser at 29 pct. (9 stk.), ikke ved hvor graden af sikkerhed befinder sig. At de 

vælger at afgive dette svar, må være udtryk for uvidenhed omkring graden af sikkerhed ved 

erklæringen. At 58 pct. (18 stk.) af respondenterne ikke har den rette opfattelse af graden af sikkerhed 

ved erklæringen, eller at de ikke har et bud herpå, mener vi kan give udfordringer i forbindelse med 

erklæringsstandardens implementering. Det er derfor vigtigt med information til pengeinstitutterne, 

således de har den rette baggrundsviden, i forhold til hvordan de skal forholde sig til 

erklæringsstandarden i en kreditvurderingssituation. At 29 pct. ikke ved hvor graden af sikkerhed 

ligger, kan påvirke besvarelsen af de resterende spørgsmål, da respondenten ikke har den rette 

forståelse for erklæringens grad af sikkerhed. De respondenter der enten mener at 

erklæringsstandarden giver en større eller mindre grad af sikkerhed end faktum er, kan også have en 

indvirkning på deres resterende besvarelse i vores undersøgelse. Hvis de mener sikkerheden er højere 

end den i princippet er, kan det betyde at de er mere positive end de ellers ville være. Omvendt ved en 

forventning om at sikkerheden er lavere end den er.  
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4.3.3 Pengeinstitutternes ønsker og holdninger til erklæringsstandarden 

Med de efterfølgende syv spørgsmål er det vores ønske at tydeliggøre, om de danske pengeinstitutter 

deler regeringens og FSRs ønske om at den nye erklæringsstandard, skal gælde for alle virksomheder i 

regnskabsklasse B. Det er væsentligt at pengeinstitutterne støtter op omkring tiltaget, da 

erklæringsstandarden ikke vil få den ønskede og forventede effekt, såfremt de ikke vil acceptere den. 

Accepterer pengeinstitutterne ikke den nye erklæringstandard, vil de fortsat kræve at der udarbejdes 

revision og dermed opnås der ikke en besparelse. Ved at lytte til pengeinstitutterne, kan der måske 

med mindre tilpasninger, opnås en større accept fra dem. 

 

Figur 9, Egen tilvirkning - Spørgsmål 4 

Som det fremgår af ovenstående, er der opbakning omkring at erklæringsstandarden skal gælde for 

alle virksomheder i regnskabsklasse B. 71 pct. (22 stk.) af respondenterne har svaret ja og 29 pct. (9 

stk.) har svaret nej. Det giver os et positivt billede af at pengeinstitutterne er modtagelige overfor 

tiltaget samt at de har en forståelse for at de nuværende 37 internationale revisionsstandarder er for 

omfattende for B-virksomhederne. Vi er overraskede over resultatet, da der i 2010, var en større 

skepsis omkring tiltaget, da Epinion stillede et lignende spørgsmål. Epinions spørgsmål lød således: ”I 

hvilken grad er ”Udvidet Gennemgang” relevant som en mulig gennemgang fra revisor af et 

årsregnskab, der lægges til grund for at give kredit til virksomheder med en omsætning på op til EU-

grænsen på 72 mio. kr.?”86 Svarmulighederne hos Epinion var mere gradueret end vores, med 

svarmulighederne; i meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, i ringe grad/slet ikke og 

ved ikke. Her vil vi sammenholde svarmulighederne, i meget høj grad og i høj grad med at svare ja i 

vores undersøgelse, hvilket samlet udgjorde 33 pct. (27 stk.) af respondenterne. Der har derfor været 

en positiv udvikling i pengeinstitutternes accept af erklæringen. Svarmuligheden i mindre grad 

udgjorde 32 pct. (26 stk.), og bør måske medtages i sammenligningen. Såfremt denne svarmulighed 

medtages, er der fortsat en fremgang i accepten fra pengeinstitutterne på 6 pct.. 
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Der er dog fortsat pengeinstitutter, som er kritiske overfor at erklæringen skal gælde for alle B-

virksomheder. Vi synes det er spændende og yderst relevant for erklæringens succes i praksis at finde 

frem til, eventuelle årsager der kan forklarer, hvorfor der fortsat er pengeinstitutter der er imod at 

erklæringen skal gælde alle B-virksomheder. Vi stiller derfor yderligere spørgsmål til dem, der svarer 

nej i ovenstående spørgsmål, for at finde frem til eventuelle årssager. Disse uddybende spørgsmål er 

med til at give os et indblik i de ændringer der kan bidrage til at få de sidste pengeinstitutter til at 

acceptere tiltaget.  

I vores første uddybende spørgsmål, fokuserer vi på muligheden for gruppeinddeling af 

regnskabsklasse B på baggrund af nettoomsætningens størrelse. Der har været tiltag, som kun har 

henvendt sig til de mindste virksomheder i regnskabsklasse B, omkring muligheden for fravalg af 

revision. Her blev grænserne sat på baggrund af en balancesum på 4 mio.kr., nettoomsætning på 8 

mio. kr. samt gennemsnitlig antal ansatte på 12. Vi mener derfor det er interessant at undersøge om 

pengeinstitutterne har et ønske om at inddele regnskabsklasse B yderligere, i forhold til 

anvendelse/accept af erklæringsstandarden. Vi har derfor inddelt omsætningen i fem grupper samt 

givet dem muligheden for at svare, ved ikke.  

 

Figur 10, Egen tilvirkning - Spørgsmål 5 

På baggrund af ovenstående resultat hvor 56 pct. (5 stk.) af respondenterne svarer at de ikke ved hvor 

grænsen på omsætningen ellers skal ligge, giver os indtryk af, at disse respondenter ikke er klar til 

ændringen eller ikke har tilstrækkelig kendskab til den nye erklæringsstandard, da de ikke kan tage 

stilling til hvor grænsen skal ligge. 33 pct. (3 stk.) af respondenterne, mener at grænsen for 

omsætningen skal sættes ved 8 mio. kr., som omfatter de virksomheder der i dag, har muligheden for 

at fravælge revision. Hos disse respondenter er der modstand i forhold til den nye erklæring. 11 pct. (1 

stk.) af respondenterne mener at grænsen for omsætningen skal gå ved 16 mio.kr.  

I Epinions undersøgelse stilles et lignede spørgsmål; ”Hvis det antages, at virksomheder med en 

omsætning på over 8 mio.kr. fremover får muligheden for at vælge mellem enten ”Udvidet 
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Gennemgang” eller revision, hvor vil I som pengeinstitut i givet fald vurdere, at den øvre grænse for 

virksomhedernes omsætning går i forhold til at få foretaget en Udvidet gennemgang i stedet for 

revision?”87 Her var svarmulighederne dog begrænset til 24 mio.kr., 36 mio.kr., 72 mio.kr., andet 

beløb og ved ikke. Her mente 43 pct. (35 stk.) af respondenterne at grænsen for omsætningen, skulle 

ligge ved 24 mio.kr., 7 pct. (6 stk.) mente grænsen skulle ligge ved 36 mio.kr., 11 pct. (9 stk.) mente 

ved 72 mio.kr., 28 pct. (23 stk.) ville sætte grænsen ved et andet beløb og 11 pct. (9 stk.) vidste ikke 

hvor de ville sætte grænsen. Det er væsentligt at vide at alle respondenterne, fik mulighed for at svare 

på dette spørgsmål, hvor det i vores undersøgelse, kun var dem der ikke var enige med at tiltaget 

skulle gælde alle B-virksomheder. I 2010 var der en større fordeling i ønsket om hvor grænsen skulle 

gå. Det vides dog ikke, om dem der svarede, et andet beløb, og som udgjorde 28 pct., ville have sat 

grænsen for omsætningen lavere end 24 mio.kr., som var den laveste svarmulighed i Epinions 

undersøgelse.  

Resultatet af ovenstående spørgsmål bekræfter os i der fortsat er pengeinstitutter, der ikke er 

forandringsparate samt måske ikke har tilstrækkeligt kendskab til den nye erklæringsstandard. Vi 

synes derfor det er relevant at spørge ind til årsagen til at de pågældende pengeinstitutter ikke vil 

acceptere en udvidet gennemgang på alle B-virksomheder. Vores umiddelbare opfattelse er at 

årsagerne enten skyldes en holdning om at erklæringen udgør en for lav grad af sikkerhed, at de ikke 

har tilstrækkelig kendskab til erklæringen, eller de kun er trygge ved en revision. Samtidig kunne der 

være årsager, som vi ikke er klar over og derfor giver vi dem mulighed for at uddybe.  

 

Figur 11, Egen tilvirkning - Spørgsmål 6 

Ovenstående diagram viser at der er tilknytning til alle tre svarmuligheder. 44 pct. (4 stk.) mener at 

den nye erklæringsstandard giver en for lav grad af sikkerhed, 33 pct. (3 stk.), føler ikke de har nok 

kendskab til den nye erklæring og 22 pct. (2 stk.), er kun trygge ved revision. Der er ikke 

respondenter, der er kommet med andre forklaringer, end dem vi har opstillet. Det faktum at 44 pct., 
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mener at erklæringen giver en for lav grad af sikkerhed, leder os videre til vores næste spørgsmål, om 

der er yderligere arbejdshandlinger fra revisor, der eventuelt kan medføre at erklæringen bliver mere 

anvendelig. Samtidig bliver vi bekræftet i at en del af pengeinstitutterne formentlig ikke er klar over 

forskellen mellem graden af sikkerhed ved revision og den nye erklæringsstandard. Det blev 

konstateret i vores spørgsmål omkring, hvor graden af sikkerhed ligger ved en udvidet gennemgang, 

da 58 pct. af respondenterne ikke havde den rette opfattelse af hvor graden af sikkerhed ligger og 29 

pct. svarede at de ikke ved hvor graden af sikkerhed skal placeres ved en udvidet gennemgang. At der 

er 33 pct. af respondenterne, der ikke mener de har nok kendskab til erklæringen, bekræfter os i at der 

mangler information omkring tiltaget. Det viser os at nogle af pengeinstitutterne ikke har været 

opsøgende i forhold til afklaring omkring det nye tiltag eller at Finansrådet ikke har formidlet en 

generel holdning eller information om den nye erklæringsstandard endnu. De resterende 22 pct. er kun 

trygge ved revision, hvilket viser en naturlig modstand mod forandring. Her kan revisorerne måske 

gøre en indsat for at skabe tryghed ved en udvidet gennemgang. Ens for alle respondenterne er at de er 

utrygge ved den nye erklæringsstandard. Det er afgørende at revisorerne, men også pengeinstitutterne 

selv, har et ansvar i at få besvaret eventuelle tvivlsspørgsmål omkring den nye erklæringsstandard, da 

dette kan medfører at der er flere pengeinstitutter, der bliver positivt stillet over for tiltaget.  

Vores næste spørgsmål henvender sig til hele respondentgruppen, da vi mener at dem der er positivt 

indstillet over for tiltaget, kan have et ønske om, at der er yderligere arbejdshandlinger fra revisor, der 

kan medføre at erklæringsstandarden bliver mere anvendelig på flere B-virksomheder.  

 

Figur 12, Egen tilvirkning - Spørgsmål 7 

Her svarer 58 pct. (18 stk.) af respondenterne ja og 42 pct. (13 stk.) af respondenterne nej til, at der er 

yderligere arbejdshandlinger fra revisor, der kan medføre at den nye erklæringsstandard bliver mere 

anvendelig på flere B-virksomheder. Det er væsentligt at der er en del af pengeinstitutterne der svarede 

ja til at alle B-virksomheder skal kunne anvende den nye erklæringsstandard, samtidigt mener at der 

med fordel kan foretages yderligere arbejdshandlinger fra revisor. Der var 71 pct. af respondenterne 
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der var enige i, at den nye erklæringsstandard skulle kunne anvendes på alle B-virksomheder, men 42 

pct. af respondenterne svarede nej, da vi spurgte ind til, om der var yderligere arbejdshandlinger fra 

revisor, som kunne medføre at en udvidet gennemgang bliv anvendelig på flere B-virksomheder. Der 

er således 9 respondenter, der på trods af enighed i at erklæringen skal gælde for alle B-virksomheder, 

synes at det alligevel ville være fornuftigt med yderligere arbejdshandlinger fra revisor. Til de 

pengeinstitutter der svarede ja til dette spørgsmål, spørger vi ind til, hvilke handlinger der ønskes. Vi 

har oplistet arbejdshandlinger, som revisor ikke foretager ved en udvidet gennemgang samt givet 

muligheden for at uddybe med yderligere arbejdshandlinger. Resultatet af spørgsmålet vil give os et 

indblik i arbejdshandlingerne, som pengeinstitutternes ønsker skal medtages ved en udvidet 

gennemgang. Det er ved dette spørgsmål muligt at vælge flere af svarmulighederne. Nedenstående 

spørgsmål er fordelt på to diagrammer. 

 

Figur 13, Egen tilvirkning - Spørgsmål 8.1 

 

Figur 14, Egen tilvirkning – Spørgsmål 8.2 

Som det fremgår af ovenstående er der tilslutning til samtlige svarmuligheder. Der er 78 pct. (14 stk.) 

af respondenterne, der finder en fysisk lagerkontrol nødvendig, 78 pct. (14 stk.) mener at der skal 

indhentes eksterne bekræftelse på debitorerne, 50 pct. (9 stk.) mener at der skal indhentes ekstern 

bekræftelse på kreditorerne, 44 pct. (8 stk.) mener at der skal testes interne kontroller og 22 pct. (4 
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stk.) har uddybet yderligere handlinger, som de mener, er nødvendige. Der er således størst tilknytning 

til fysisk lagerkontrol samt indhentning af eksterne bekræftelser på debitorerne, som oftest er de poster 

der har høj væsentlighed i et årsregnskab. Det må derfor vurderes om de ønskede arbejdshandlinger fra 

revisor, kan imødegås ved en udvidet gennemgang, samt hvilken betydning det vil få for den reelle 

besparelse for virksomhederne. At 44 pct. af respondenterne efterspørger test af virksomhedernes 

interne kontroller, viser at de ikke har forståelse for størrelsen på størstedelen af B-virksomhedernes 

kompleksitet. Som tidligere beskrevet, har de fleste B-virksomheder en begrænset størrelse, hvorfor 

det ikke er muligt at etablere effektive samt funktionelle interne kontroller. Der er nogle store B-

virksomheder, hvor det kan være relevant, men i størstedelen af B-virksomhederne, er det ikke muligt. 

Der er 4 respondenter der har uddybet yderligere arbejdshandlinger som de mener, er nødvendige:  

- Erklæring om gennemgang af igangværende arbejde.\advokaterklæring 

- Afhænger af firma/indehaver og vores kendskab hertil 

- Kontrol af opgørelse varelagre og igangværende arbejder 

- Likviditets- og kapitalberedskab 

Af 2 respondenter nævnes en anden, ofte væsentlig post i årsregnskabet, igangværende arbejder. Da 

der ikke umiddelbart er øvrige respondenter der nævner denne post, kan det diskuteres om denne 

arbejdshandling skal medtages ved en udvidet gennemgang, men vi enige med respondenterne i at det 

ofte kan udgøre en væsentlig post. Der er ikke tvivl om at ønsket om større grad af sikkerhed i 

virksomhedernes årsregnskab, afhænger af kendskabet til den enkelte virksomhed samt dennes 

indehaver/indehavere. Den nye erklæringsstandard ligger op til at såfremt der er forhold der giver 

anledning til mistanke om væsentlige fejl, skal der foretages yderligere tilpassede handlinger, for at 

bekræfte at der ikke er tale om en væsentlig fejl. Afslutningsvist tilføjer den sidste respondent 

virksomhedernes likviditets- og kapitalberedskab. Her påtænkes formentlig de situationer, hvor 

virksomheden er i likviditetsmæssige vanskeligheder, hvilket er yderst relevant i disse tider. Revisor 

skal altid forholde sig til, om den pågældende virksomhed er going concern, det vil sige, om 

virksomheden eksistere 12 måneder efter regnskabsaflæggelsen. Her tages der altid stilling til 

virksomhedernes likviditetsmæssige beredskab, denne handling er derfor allerede integreret i den nye 

erklæringsstandard og for den sags skyld også ved en review erklæring med den laveste grad af 

sikkerhed.  

Et andet spørgsmål vi ønsker besvaret, er om der er situationer, hvor den nye erklæringsstandard aldrig 

vil være relevant at anvende, set fra pengeinstitutternes synspunkt. Regeringen og FSR ligger som 

nævnt op til at den nye erklæringsstandard er et alternativ til revision, hvorfor pengeinstitutterne 

fortsat har muligheden for at kræve revision og ikke en udvidet gennemgang.  
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Figur 15, Egen tilvirkning – Spørgsmål 9 

Der er 45 pct. (14 stk.) af respondenterne der svarer, at det ved de ikke, 42 pct. (13 stk.) svarer ja og 13 

pct. (4 stk.) svarer nej. Der er en stor del af respondenterne, der er i tvivl om der vil opstå sådanne 

situationer. Det afgørende er dog at 42 pct. af respondenterne mener at der er situationer, hvor den nye 

erklæring ikke kan anvendes. Vi har opstillet situationer til de respondenter, der har svaret ja i dette 

spørgsmål, for at opnå forståelse for, hvilke situationer det gør sig gældende. Respondenterne har i 

nedenstående spørgsmål mulighed for at afgive flere svar. Spørgsmålet er opdelt i to diagrammer.  

 

Figur 16, Egen tilvirkning – Spørgsmål 10.1 

 

Figur 17, Egen tilvirkning – Spørgsmål 10.2 
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Her ses det at en høj omsætning samt positivt resultat, ikke er situationer der afgør 

erklæringsstandardens anvendelse. Det undrer os, da vi tidligere har anvendt omsætningen som 

værktøj til at finde en anden grænse, for hvilke virksomheder i regnskabsklasse B, som skulle kunne 

anvende den nye erklæringsstandard. Her var der 33 pct. af respondenterne, der mente at grænsen for 

omsætningen skulle sættes ved 8 mio.kr., 11 pct. der mente den skulle gå ved 16 mio.kr. og 56 pct. af 

respondenterne svarede at de ikke vidste hvor grænsen skulle gå. For disse respondenter har 

omsætningen en betydning. Det er væsentligt at tage højde for at det kun var de respondenter, som 

ikke mente at erklæringen skulle kunne anvendes på alle virksomheder i regnskabsklasse B, hvilket 

udgjorde 29 pct. af respondenterne.  De øvrige 71 pct. af respondenterne, var enige i at erklæringen 

skulle kunne anvendes for alle B-virksomheder og det giver derfor mening at disse respondenter ikke 

mener at en høj omsætning, har betydning for erklæringens anvendelse. 

Ved de øvrige situationer, fordeler det sig anderledes. 85 pct. (11 stk.) mener at erklæringen ikke 

finder anvendelse i situationer hvor der er negativt resultat, 92 pct. (12 stk.) ved negativ egenkapital, 

77 pct. (10 stk.) ved dårlig likviditet, 15 pct. (2 stk.) ved en høj balancesum, 31 pct. (4 stk.) når der er 

konstateret et ulovligt kapitalejerlån og 23 pct. (3 stk.) har uddybet yderligere situationer. Da vi ikke 

har inddelt de enkelte situationer i forskellige grader, er det uvist hvor negativt resultatet eller 

egenkapitalen skal være eller hvor dårlig likviditeten skal være, for at erklæringen ikke vil være 

anvendelig. Det er tydeligt at der er en del tilfælde, hvor pengeinstitutterne fortsat kun vil acceptere en 

revisionserklæring fra revisor. At der kommer en revisionspåtegning på årsregnskabet frem for den 

nye erklæringsstandard, vil ikke ændre på nogen af de ovenstående forhold. Der vil fortsat være 

underskud, uanset om der bliver udarbejdet en revision eller udvidet gennemgang. Det undre os derfor, 

hvorfor der er så mange situationer hvor pengeinstitutterne ikke vil anvende en udvidet gennemgang. 

Vi tolker resultatet således at pengeinstitutterne føler en større risiko for fejl ved den nye 

erklæringsstandard, grundet den lavere grad af sikkerhed og det derfor er mere trygt og mindre 

risikobetonet at vælge revisionserklæringen, da den giver den højeste grad af sikkerhed. Vi mener 

derfor at der er et stort arbejde i at overbevise de danske pengeinstitutter om at den nye 

erklæringsstandard opfylder en tilstrækkelig høj grad af sikkerhed, til stadig at kunne anvendes i hver 

af de ovenstående situationer. Vi bliver i høj grad bekræftet i at pengeinstitutterne anvender revisors 

erklæring og at den har større værdi, end man tidligere har tillagt den, jf. tidligere undersøgelser88.  

  

                                                           
88 Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, marts 2005 
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Tre af respondenterne valgte at komme med andre situationer samt uddybet deres besvarelse: 

- Individuelt  

- Primært ved negative udviklingstendenser i enten resultat, likviditet eller kapitalforhold, mere 

end ved enkeltstående tilfælde 

- Ex. hvor varelagre og/eller igangværende arbejder udgør stor andel ift. omsætning\n- PI-

skifte 

Der er ikke tvivl om at det i forhold til ovenstående, vil være en individuel vurdering, om 

erklæringsstandarden kan anvendes eller ej. Både regeringen og FSR har forholdt sig til at der vil 

opstå situationer, hvor pengeinstitutterne vil kræve at der foretages revision, frem for en udvidet 

gennemgang, da det afhænger af forholdene i den enkelte virksomhed samt forhandling mellem 

virksomheden og pengeinstituttet. En af respondenterne udtrykker at de forholder sig mere en negativ 

udviklingstendens i virksomhedens resultat, likviditet eller kapitalforhold, frem for kun at forholde sig 

til de enkeltstående tilfælde. Pengeinstitutterne skal forholde sig til virksomhedens årsrapport samt 

udviklingen heri som en helhed, hvor flere faktorer og forhold kan have en afgørende betydning for 

pengeinstitutternes krav til revisors erklæring. Den sidste uddybende bemærkning, forholder sig til de 

situationer, hvor varelageret og/eller de igangværende arbejder udgør en væsentlig del af 

virksomhedens samlede omsætning. Der kunne det tyde på at respondenten mener at der ikke, ved en 

udvidet gennemgang, bliver udarbejdet nok arbejdshandlinger fra revisor, til at respondenten føler sig 

sikker på at værdien af de igangværende arbejder er korrekte. Det kunne tyde på en bekymring om at 

der mangler verifikation af værdiansættelsen af væsentlige aktiver. 

Resultatet af vores besvarelser omkring pengeinstitutternes tilslutning til den nye erklæringsstandard 

er positiv, men det er tydligt at der er flere niveauer i denne tilslutning. Såfremt en virksomhed er 

likviditetsmæssigt stærke og dermed ikke har brug for pengeinstitutternes kredit mv., tyder det på at 

den nye erklæringsstandard vil finde anvendelse. Er der derimod behov for pengeinstitutternes kredit, 

som følge af dårlig likviditet eller negativt resultat, tyder det på større skepsis omkring anvendelsen af 

erklæringsstandarden. Vi er fortsat bekymrede for den del af pengeinstitutterne, som stadig er 

skeptiske over for tiltaget, men har nu fået en bedre forståelse for, hvad pengeinstitutterne har af 

ønsker til erklæringsstandarden. Vi har derfor valgt at kontakte Finansrådet for få deres generelle 

holdning til tiltaget. Finansrådet er som tidligere nævnt, en interesseorganisation, for 

pengeinstitutterne i Danmark, hvis væsentligste opgave er at skabe gode rammevilkår for 

pengeinstitutterne. Finansrådet er stiftet af pengeinstitutterne og udgør 99 medlemmer89. Vi vil 

medtage uddrag af ovenstående resultater, i vores interview med FSR, da de kan have glæde af disse 

                                                           
89 http://www.finansraadet.dk/om-os/finansraadets-arbejde-og-vaerdier.aspx 
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oplysninger samt forholde os til muligheden for at imødegå nogle af ovenstående ønsker fra 

pengeinstitutterne, eventuelt i form af tilvalgserklæringer.  

 

4.3.4 Pengeinstitutternes forventninger til erklæringsstandarden 

Vi har fundet det interessant i forbindelse med vores behandling af regeringens tiltag at vi i Danmark 

har strammere regler end i øvrige EU-lande. Derfor har vi fundet det relevant at stille 

pengeinstitutterne følgende spørgsmål. 

 

Figur 18, Egen tilvirkning – Spørgsmål 11 

Alle respondenterne svarer at de ikke mener at vi i Danmark har et større behov for revision af B-

virksomheder, set i forhold til andre EU-lande. Det er interessant, da tidligere tiltag om lempelse af 

revisionspligten for B-virksomhederne, ikke har haft den ønskede effekt90. Vi finder det 

bemærkelsesværdigt at pengeinstitutterne har en mening om at der ikke er et større behov i Danmark, 

men at der fortsat gøres stort brug af revision i praksis. Vi havde forinden resultaterne af vores 

undersøgelse, en forventning om at der ikke ville være sammenhæng mellem besvarelsen af 

ovenstående spørgsmål og deres svar på om Danmark kan sidestilles med reglerne i de øvrige EU-

lande. Det leder videre til næste spørgsmål. 

Nedenstående ses respondenternes holdning til muligheden for sidestilling af Danmark med reglerne i 

andre EU-lande, omkring fravalg af revision for alle B-virksomhederne. 

                                                           
90 Der henvises til afsnit 4.1.1.3, Virkningen af regeringens tiltag omkring fravalg af revision 

0%

50%

100%

150%

Ja Nej

Danmark er blandt de eneste tre lande i EU, der har revisionspligt på B-
virksomheder. Mener du, at der i Danmark er et større behov for 

revision af B-virksomheder, set i forhold til andre EU-lande?



  

66 
 

 

Figur 19, Egen tilvirkning – Spørgsmål 12 

Af ovenstående ses det at 63 pct. (20 stk.) af respondenterne ikke mener der er mulighed for at 

sidestille Danmark med de øvrige EU-lande. Dette er på trods af besvarelsen i foregående spørgsmål. 

Der er derfor ikke sammenhæng mellem disse respondenters besvarelser. Man mener ikke at det er 

muligt at sidestille Danmark hvad angår frafald af revision, men man mener samtidig ikke at vi har et 

større behov end andre EU-lande. Revisionspligten i Danmark har betydet at pengeinstitutterne er vant 

til revision af B-virksomheder og ønsker det derfor stadig. Vi mener det er vigtigt med åbenhed 

overfor forandringer. Det gælder især i forhold til at tilpasning til de øvrige lande, således vores 

erhvervsliv ikke stilles ringere end andre. Det forringer vores konkurrenceevne og vores holdning er, 

såfremt det er muligt at undvære revision i øvrige EU-lande, burde det også være muligt i Danmark. 

Pengeinstitutternes holdning til ovenstående spørgsmål viser i særdeleshed at det bliver en udfordring, 

hvis Danmark skal følge de øvrige EU-lande og deres holdning til revision af B-virksomheder. Vi er 

som nævnt i vores afgrænsning, ikke bekendte med reglerne i de øvrige EU-lande og vi er derfor ikke 

vidende om der forefindes alternativer til revision af B-virksomhederne.  

Pengeinstitutterne har været særlig berørt af finanskrisen91 og vi finder det derfor relevant at høre 

deres mening om finanskrisens indvirkning. Vi ønsker derfor deres vurdering af om finanskrisen har 

haft betydning for hvilken påtegning der kræves af B-virksomhederne. Respondenterne har fået 

mulighed for at afgive flere svar, da vi er af den opfattelse at der kan være flere årsager til, hvilken 

påtegning de kræver. Nedenstående ses pengeinstitutternes besvarelse, fordelt i to diagrammer.  

                                                           
91 Danske banker ramt hårdest af finanskrisen, Berlingske Business, 2009 
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Figur 20, Egen tilvirkning – Spørgsmål 13.1 

 

Figur 21, Egen tilvirkning – Spørgsmål 13.2 

Der er 41 pct. (13 stk.) af respondenterne der har svaret at finanskrisen ikke har haft en afgørende 

betydning samt at en reviewerklæring ikke giver en tilstrækkelig høj grad af sikkerhed. At en 

reviewerklæring ikke giver en tilstrækkelig høj grad af sikkerhed, giver os intet svar på om en udvidet 

gennemgang er tilstrækkelig, men det viser at finanskrise eller ej, så ønsker de ikke at gøre brug af en 

reviewerklæring. Dette er ikke sammenhængende med den tidligere omtalte undersøgelse fra 

Erhvervs- & Selskabsstyrelsen92, som viser at pengeinstitutterne sidestiller de mindre B-virksomheder 

med personlige virksomheder hvor der anvendes reviewerklæring. Dette er modsigende og vi må 

konkludere at pengeinstitutterne ikke sidestiller mindre B-virksomheder med personlige virksomheder. 

Kendskabet til virksomhederne spiller en rolle, som nævnes i undersøgelsen fra Erhvervs- & 

Selskabsstyrelsen93, men det må forventes at gælde alle pengeinstitutternes kunder og dermed ikke kun 

de mindre B-virksomheder. Derudover er der 25 pct. (8 stk.) der mener at finanskrisen har haft en 

afgørende effekt på hvilken erklæring pengeinstitutterne ønsker og yderligere 13 pct. (4 stk.) mener 

den har spillet en mindre rolle. Der er således 38 pct. der bliver påvirket af finanskrisen og dette kan 

                                                           
92 Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, marts 2005 
93 Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, marts 2005 
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have betydning for implementeringen af den nye erklæringsstandard. Måske vil disse pengeinstitutter 

først finde erklæringen interessant når finanskrisen er overstået? Det kan betyde at erklæringens 

succes bliver meget langsigtet, da det ikke er muligt at vide hvornår finanskrisen ophører. Der er 9 

pct., svarende til 3 respondenter, der mener at der er en anden årsag til pengeinstitutternes valg af 

påtegning. Nedenstående er gengivet disse respondenters uddybende bemærkninger. 

- Det er virksomhedens udvikling og kompleksitet, som er afgørende. 

- Individuel vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og engagementsstørrelse etc. 

- Krisen har vel generelt gjort os mere opmærksomme på regnskaberne og revisors 

bemærkninger. Men i takt med at disse er blevet mere og mere standardiserede, er de også 

blevet mere intetsigende. En standard revisionspåtegning i de mindre virksomheder er mere 

en ansvarsfraskrivelse end nyttig information. Derfor hilser jeg den nye standard velkommen, 

da vi så i højere grad kan målrette kravene til revisor via krav om tillægserklæringer. 

Der er forskel i kommentarerne fra de tre respondenter og de omhandler alt fra virksomhedens 

udvikling til imødekommelse af en ny erklæringsstandard, da revisionspåtegningen ses som en 

ansvarsfraskrivelse. De uddybninger vi forventede, var i stil med punkterne omkring virksomhedens 

individuelle forhold, herunder udvikling og kompleksitet. Dette finder vi naturligt, da der er stor 

forskel på B-virksomhederne, set i forhold til om det er en lille B-virksomhed eller en stor B-

virksomhed der grænser mod en C-virksomhed. Der er derudover andre forhold, som kan være 

naturlige, herunder hvilket marked virksomheden agerer på, altså hvorvidt der er tale om et risikofyldt 

marked eller ej. I disse situation ser vi det naturligt at pengeinstitutterne er skeptiske overfor 

forandring, i form af en mindre grad af sikkerhed i revisors påtegning. Den sidste kommentar 

udtrykker at revisors standardiserede påtegning er en ansvarsfraskrivelse og denne respondent 

tillægger ikke revisors påtegning værdi. Denne enkeltstående opfattelse kan vi ikke generalisere, men 

vi er klar over at der har været kritik af revisors standardiserede påtegninger.  

Respondentens forventning om at der i højere grad kan stilles målrettede krav til revisor gennem 

tilvalgserklæringer, nævner lovudkastet intet om. Vi har ved behandlingen af de foregående 

spørgsmål, overvejet muligheden for tilvalgserklæringer i de situationer, hvor en enkelt regnskabspost 

ikke gennemgås tilstrækkeligt ved den nye erklæringsstandard. Vi finder det interessant at drøfte 

denne mulighed med FSR. Vi er opmærksomme på at tilvalgserklæringer kan mindske lempelsen af 

revisors honorar.  

Slutteligt har vi ønsket at høre pengeinstitutternes vurdering af hvordan De tror den nye 

erklæringsstandard vil blive modtaget. Dette spørgsmål skulle gerne give svar på hvordan 

pengeinstitutterne vil modtage erklæringsstandarden samt om den forventes at kunne blive en succes. 
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Figur 22, Egen tilvirkning – Spørgsmål 14 

50 pct. (16 stk.) af respondenterne har svaret at erklæringen måske kan blive en succes på længere sigt. 

De er ikke overbeviste om at lovudkastet er en god ide på nuværende tidspunkt. Det er naturligvis 

sammenhængene med at der skal mere information ud til pengeinstitutterne, om hvad erklæringen 

indebærer. Derudover kan finanskrisen have betydning for hvornår erklæringen bliver anvendelig i 

praksis. Gamle vaner er svære at bryde og dette bliver formentlig den største udfordring med den nye 

erklæringsstandard. I mange år har man været vant til revision og det kan derfor blive svært at nøjes 

med mindre. Det er vigtigt at få overbevist erhvervslivet om at sikkerheden forbundet med den nye 

erklæring, er tilstrækkelig til B-virksomhederne. 28 pct. (9 stk.) af respondenterne ved ikke om 

erklæringsstandarden bliver en succes, hvilket vi mener, indikerer at de endnu ikke selv ved om de vil 

gøre brug af standarden. Der er 13 pct. (4 stk.) der tror at lovforslaget bliver en succes og dermed må 

disse forventes at ville gøre brug af standarden. Slutteligt er der 9 pct. (3 stk.) der ikke mener at 

erklæringsstandarden bliver en succes og de må derfor ikke have en forventning om at gøre brug af 

den. At der samlet er 63 pct. der er positive overfor at lovudkastet bliver en succes, er 

sammenhængene med at 71 pct. er enige i at den nye erklæringsstandard, skal kunne vælges af alle B-

virksomheder. Vores tidligere spørgsmål omkring finanskrisens indvirkning, har også indflydelse på 

om pengeinstitutterne tror at erklæringen bliver en succes. Der er derfor sammenhæng mellem at 38 

pct. mener at finanskrisen har betydning for hvilken erklæring pengeinstitutterne vil have ved 

kreditvurdering og at flere mener at erklæringen måske vil få succes på længere sigt. Finanskrisen er 

ikke overstået endnu og derfor kan det være svært at få nye tiltag igennem i erhvervslivet, som 

minimerer sikkerheden i revisors påtegning. 

 

4.3.5 Sammenfatning resultat spørgeskemaundersøgelse  

Der er sket en positiv udvikling i pengeinstitutternes kendskab til den nye erklæringsstandard set i 

forhold til Epinions undersøgelse i 2010, hvor 8 pct. af pengeinstitutterne havde hørt om den nye 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja Nej Måske på længere sigt Ved ikke

Tror du at lovforslaget om udvidet gennemgang bliver en succes?



  

70 
 

erklæringsstandard. Vores undersøgelse viser at 65 pct. af pengeinstitutterne har hørt om en udvidet 

gennemgang, hvilket må konkluderes at være en positiv fremgang. Der er dog fortsat 35 pct. af 

pengeinstitutterne, som ikke har stiftet bekendtskab til erklæringsstandarden, hvilket vi er nødsaget til 

at forholde os til. Trods det faktum at størstedelen af pengeinstitutterne hørt om erklæringsstandarden, 

er der kun ét pengeinstitut der har taget stilling til, hvordan de skal forholde sig, såfremt lovforslaget 

bliver vedtaget. Det er tankevækkende, da vores opfattelse er at pengeinstitutterne har en afgørende 

rolle i om lovforslaget, bliver en succes i praksis, da det er dem der skal acceptere erklæringen ved 

kreditvurdering af deres kunder.  

Vores undersøgelse bekræfter vores opfattelse af at ikke alle pengeinstitutter, er klar over hvor graden 

af sikkerhed skal placeres ved en udvidet gennemgang. På baggrund af vores behandling af FSRs 

oplæg til erklæringsstandarden, er vi af den opfattelse at erklæringen placerer sig imellem revision og 

review. 42 pct. af pengeinstitutterne er enige med os heri, men størstedelen af pengeinstitutterne 

svarende til 58 pct., deler ikke denne opfattelse. Vi bliver således bekræftet i at pengeinstitutterne 

mangler yderligere information omkring den nye erklæringsstandard. Spørgsmålet er dog, hvem der er 

ansvarlige for at pengeinstitutterne modtager denne information. Dette spørgsmål vil blandt andet 

blive belyst i vores behandling af interviewet med FSR.    

Umiddelbart er der tilslutning omkring tiltaget, da vi spørger pengeinstitutterne om de er enige i at 

erklæringsstandarden skal gælde for alle virksomheder i regnskabsklasse B. Her svarer 71 pct. at de er 

enige heri og 29 pct. er uenige. At der fortsat er pengeinstitutter, der ikke støtter forslaget, er ikke 

overraskende, da vi fortsat er af den opfattelse at pengeinstitutterne mangler information omkring 

tiltaget. Vi er dog nysgerrige på, hvad årsagen til denne uenighed skyldes og er blevet bekræftet i at 

det både skyldes erklæringens grad af sikkerhed (44 pct.), at de ikke har tilstrækkelig kendskab til 

erklæringen (33 pct.) samt at de kun er trygge ved en revision (22 pct.). Uenigheden skyldes dermed 

både manglende information, men også modstand mod forandring.  

Resultatet omkring tilvalg af yderligere arbejdshandlinger fra revisor, som kunne medføre at 

erklæringen ville blive mere anvendelig på flere B-virksomheder forundrede os. 58 pct. af 

pengeinstitutterne svarede ja til at der kunne tilføjes handling, hvilket også udgjorde en del af de 

pengeinstitutter, som var enige i at erklæringen skulle gælde for alle B-virksomheder. Der er dermed 

pengeinstitutter, der støtter tiltaget, men alligevel synes at der med fordel kan tilføjes yderligere 

arbejdshandlinger fra revisor, for hermed at gøre erklæringsstandarden endnu mere anvendelig. Af de 

oplistede handlinger var der størst tilknytning til fysisk lagerkontrol (78 pct.) samt eksterne 

bekræftelser på debitorerne (78 pct.), hvorfor vi vil drøfte muligheden for yderligere arbejdshandlinger 

med FSR.  
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Der er 45 pct. af pengeinstitutterne der mener at der vil være situationer, hvor den nye 

erklæringsstandard ikke vil være relevant at anvende. Her er der stor variation i besvarelserne, men der 

er størst tilknytning til situationerne hvor der er negativ egenkapital (92 pct.), negativt resultat (85 pct.) 

og dårlig likviditet (77 pct.). Der er dermed en opgave i at informere pengeinstitutterne omkring 

hvordan disse situationer behandles ved en udvidet gennemgang. Det er vores vurdering at det primært 

vil være de virksomheder, der er afhængige af deres pengeinstitut, hvor det er pengeinstituttet der 

vurderer om erklæringsstandarden finder anvendelse. Virksomheder med et godt kapitalberedskab, 

mener vi ikke vil blive påvirket af pengeinstitutterne. 

Det har været interessant at sammenligne revisionspligten for B-virksomheder i Danmark med de 

øvrige EU-lande og høre pengeinstitutternes holdning hertil. Danmark er blandt de eneste 3 lande i 

EU, som fortsat har revisionspligt på størstedelen af virksomhederne i regnskabsklasse B. Vi spurgte 

derfor pengeinstitutterne, om de mente der i Danmark var større behov for revision, set i forholde til 

de øvrige EU-lande. Alle pengeinstitutterne svarede nej til at der skulle være større behov for revision 

i Danmark. 63 pct. af pengeinstitutterne ser det ikke som en mulighed at sidestille Danmark med de 

øvrige EU-lande, så revision af B-virksomheder helt frafalder, til trods for at de ikke mener der er 

større behov for revision. Revisionspligten i Danmark har betydet at pengeinstitutterne er vant til 

revision af B-virksomheder og ønsker det derfor stadig. Ved at fastholde de nuværende regler, stiller 

vi erhvervslivet i Danmark, ringere end de øvrige EU-lande.  

Vi mente finanskrisen ville være en væsentlig faktor, set i forhold til om pengeinstitutterne er 

forandringsparate overfor regeringens og FSRs tiltag omkring udvidet gennemgang, da de selv som 

resultat af finanskrisen, er blevet underlagt skærpede regler. Vi har derfor spurgt pengeinstitutterne om 

finanskrisen har haft betydning for deres krav til revisionspåtegningen ved kreditvurdering af B-

virksomheder. 41 pct. af pengeinstitutterne svarede at finanskrisen ikke har haft en afgørende 

betydning, men at en reviewerklæring ikke giver en tilstrækkelig grad af sikkerhed. 25 pct. af 

pengeinstitutterne bekræfter modsat at finanskrisen har haft en afgørende betydning og 13 pct. mener 

at finanskrisen kun har haft en mindre rolle. Til trods for at størstedelen af pengeinstitutterne ikke 

mener at finanskrisen har haft en afgørende betydning, for deres valg af påtegning fra revisor, er de 

ikke positivt stillet over for erklæringsstandardens forventede succes i praksis. 50 pct. af 

pengeinstitutterne giver udtryk for at erklæringen måske først på længere sigt, vil blive en succes, 28 

pct. har svaret at de ikke ved om det bliver en succes og 9 pct. der ikke mener at erklæringen vil blive 

en succes. Det er således 13 pct. af pengeinstitutterne der mener at erklæringen vil blive en succes i 

praksis. Vi kan dog godt forholde os til pengeinstitutternes skepsis omkring erklæringen, da det 

tidligere tiltag omkring fravalg af revision, ikke opnåede den ønskede og forventede effekt.  
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4.4 Korrespondance med Finansrådet 

Dette afsnit skal ses, som supplement til undersøgelsen blandt pengeinstitutterne og vil indeholde en 

gennemgang af de oplysninger vi har modtaget fra repræsentanten fra Finansrådet. Vores 

mailkorrespondance er vedlagt som bilag94.  

Finansrådet har oplyst at de er positive overfor regeringens ønske om at give mulighed for forskellige 

erklæringer fra revisor. De finder det relevant at der i nogle situationer kan anvendes en erklæring som 

udvidet gennemgang og at der ikke kun kan vælges mellem en erklæring med begrænset sikkerhed 

eller en erklæring med høj grad af sikkerhed. 

Finansrådet tilkendegav at pengeinstitutterne kan have brug for en erklæring med høj grad af 

sikkerhed, citat Finansrådet: ”I mange tilfælde vil vores medlemmer imidlertid fortsat have brug for, at 

revisor udfører de handlinger, som lægger til grund for en erklæringsafgivelse med høj grad af 

sikkerhed, herunder f.eks. lagereftersyn i forhold til varebeholdninger eller udsendelse af 

saldomeddelelser for tilgodehavender fra salg.”95. Det tyder derved på at Finansrådet, i situationer 

med behov for kontrol af varebeholdning og debitorer, mener at der vil kræves en revision af 

virksomhedernes årsregnskab. Vi er beklageligvis ikke bekendte med deres holdning til muligheden 

for tilvalgserklæringer såfremt der måtte være enkelte områder der ønskes kontrolleret i forhold til en 

udvidet gennemgang.  

Vi blev derudover oplyst, at Finansrådet mener det er en konkret vurdering i de enkelte situationer om 

erklæringsstandarden finder anvendelse. Vurderingerne skal foretages ud fra flere aspekter, citat 

Finansrådet: ”Hvorvidt en udvidet gennemgang er tilstrækkelig, vil således afhænge af en konkret 

vurdering baseret på virksomhedens økonomiske forhold, hvilke aktiver der er tale om, instituttets 

sikkerheder mv.”96. Vi finder det positivt at Finansrådet tilkendegiver vigtigheden af at lave 

individuelle vurderinger af virksomhederne. Vi mener ligeledes at det afhænger af virksomheden og at 

det ikke er muligt at lave en overordnet gruppering af virksomhederne alt efter omsætningskriterier 

mv. 

 

                                                           
94 Se bilag 5, Mailkorrespondance med repræsentant fra Finansrådet 
95 Se bilag 5, Mailkorrespondance med repræsentant fra Finansrådet 
96 Se bilag 5, Mailkorrespondance med repræsentant fra Finansrådet 
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4.5 Interview FSR – danske revisorer 

Dette afsnit vil indeholde en behandling af vores interview med FSR. Transskriberingen af vores 

interview er vedlagt som bilag97. Afsnittet vil afslutningsvist indeholde en sammenfatning med de 

vigtigste hovedpunkter af vores interview.  

  

4.5.1 Diskussion af regeringens nye tiltag 

I forbindelse med vores behandling samt diskussion af regeringens og FSRs ønsker og forventninger 

til den nye erklæringsstandard, har vi præsenteret nogle emner, som har vækket vores interesse. Det er 

emner, som regeringen og FSR ikke er enige i og som vi vurderer, er væsentlige at få afklaret, for at 

erklæringsstandarden bliver anvendelsesdygtig i praksis. Det er emnerne omkring udarbejdelse af 

protokol ved valg af udvidet gennemgang samt den praktiske behandling ved fravalg af revision, der 

har vores fokus. Vi var dog åbne for andre forhold, såfremt FSR ønskede at tilføje. Vi spurgte derfor 

om nedenstående spørgsmål. 

Har I efter Jeres bemærkninger til regeringens lovudkast, haft yderligere dialog omkring de emner, 

som I havde bemærkninger til (udarbejdelse af protokol og fravalg af revision)? 

Jakob Bernhoft udtalte at protokollen ikke var en del af det oprindelige oplæg fra FSR, da denne ville 

få betydning for omfanget af arbejdet, som revisor skulle lave. Jakob gjorde det klart at omfanget af en 

udvidet gennemgang, skulle være mindre end ved en revision. Derfor ville protokollen betyde at 

erklæringsstandarden, ville blive for omfattende i forhold til det, der oprindeligt var forudsat. Det har 

FSR gjort opmærksom på gennem deres hørringssvar og det har man fra politisk side været lydhør 

over for. Revisionsprotokollen er således efter FSR bemærkninger hertil, blevet fjernet fra lovudkastet. 

Jakob understreger; ”… man har lyttet og sagt at det er lidt at skyde over målet for de helt små 

virksomheder.” 

Jakob forklarede at det lovudkast vi har behandlet i vores teoretiske afsnit, er det første udkast fra 

regeringens side. På baggrund af dette udkast, sender FSR samt andre foreninger, som for eksempel 

Dansk Erhverv, Dansk Industri mv. deres høringssvar ind til Erhvervsstyrelsen, som efterfølgende 

behandler og tager stilling hertil. Efter behandlingen udarbejdes det endelige lovforslag, som 

efterfølgende behandles i Folketinget. Citat Jakob; ”Processen er altså at der ligger et lovudkast, de 

får en masse bemærkninger og så overvejer de hvad de skal gøre med dem og så retter de til hvis de 

mener de bør rette til eller de ønsker at imødekomme og så er det det lovforslag der bliver fremsat i 

                                                           
97 Se bilag 7, Transskribering interview FSR 
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Folketinget. Derfor er der forskel på det lovudkast der oprindelig var i høring og det som der 

diskuteres i Folketingssalen.” 

Jakob informerede at der ved dette lovforslag har været uenigheder i et meget begrænset omfang, i 

forhold til hvad der normalt kan forventes, ved behandling af et lovforslag. Han pointerede at der ved 

lovforslaget omkring den nye erklæringsstandard, har været meget stor politisk enighed, hvorfor det 

ikke har medført store diskussioner. Jakob: ”Så det ser ud som om, nu i dag, at der ikke er de store 

uenigheder så nu må vi se om det bliver stemt igennem på torsdag.” Vores interview finder sted 

fredag den 30. november 2012 og ifølge tidsplanen for Folketingets behandling af forslaget, fremgår 

det at skal lovforlaget gennem sin 3. behandling i Folketingssalen den 6. december 2012 og der 

samtidig skal stemmes om vedtagelse98.  

Med hensyn til praksis omkring fravalg af revision, udtalte Jakob, at det var en helt anden sag. Ifølge 

det regeringen havde lagt op til, skulle det skrives i regnskabet at generalforsamlingen havde valgt at 

fravælge revision, dermed inden at generalforsamlingen reelt var afholdt. Citat Jakob: ”Den har vi 

ladet ligget, vi har sagt vi syntes den er lidt skør, men det er ude i teknik afdelingen og ændrer ikke det 

grundlæggende om, at man selvfølgelig kan fravælge revision og at det er fint at det står et sted så 

man som regnskabsbruger kan gå ind og læse det. Også det at man ikke hvert år skal skrive det som 

den gamle ordning har været. Det at man lægger op til at det skal skrives én gang det syntes vi om.”  

Vi har i teoriafsnittet samt i diskussionsafsnittet omkring regeringens nye tiltag, forholdt os til tvivlen 

omkring i hvilke situationer, der ifølge regeringen, skulle udarbejdes protokol99 samt tvivlen 

vedrørende sidestilling af den nye erklæringsstandard med revision. Denne tvivl er opstået, som 

resultat af regeringens behandling af emnerne revisionsprotokol og fravalg af revision. Trods det 

faktum at det nu var fastslået at der ikke skal udarbejdes revisionsprotokol ved en udvidet 

gennemgang, var vi fortsat i tvivl om det skulle oplyses i årsrapporten at revisionen var fravalgt, 

såfremt virksomheden ønskede en udvidet gennemgang. Jakob forklarede at FSR i første omgang ville 

holde fast i begreberne revision, udvidet gennemgang, review og assistance, da det er disse begreber, 

undtagen udvidet gennemgang, der anvendes i øvrige lande. Ved fastholdelse af disse begreber, skulle 

lovgivningen ændres utallige steder og regeringen lagde derfor op til at begrebet revision, skulle 

dække både revision og udvidet gennemgang, for på den måde at undgå denne problematik. FSR har 

accepteret dette, trods det faktum at de er klar over, det vil skabe udfordringer for deres medlemmer. 

Citat Anders Lau: ”Jeg tror vel egentlig at det er den største udfordring for os, fordi for dem der er 

det hele det samme. Men for os og vores medlemmer er det meget sort hvidt.” Det understreges at det 

for FSR er væsentligst at revisorerne kender forskellen mellem en udvidet gennemgang og revision, da 

                                                           
98 Den nye erklæringsstandard – Opdateret tidsplan for Folketingets behandling, FSR – danske revisorer, 2012 
99 Se eventuelt figur 2, i teoriafsnittet omkring revisionsprotokol 
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det for virksomhederne vil opfattes som det samme. Det bliver fastslået at det kun er de små B-

virksomheder, med en omsætning op til de 8 mio.kr., som har muligheden for at fravælge revision og 

udvidet gennemgang og derfor kun dem, der skal oplyse om det i årsrapporten. De øvrige B-

virksomheder har revisionspligt og kan, såfremt lovforslaget vedtages, vælge mellem revision eller 

udvidet gennemgang. Citat Jakob: ”… når man en større B’er over 8 mio. så har du pligt til at lade dit 

regnskab revidere og det gør du enten ved revision eller udvidet gennemgang. Og lovgivningsteknisk 

er det hele revision. Så du skal ikke skrive hvordan man lader sig revidere, man lader sig bare 

revidere på den ene eller den anden måde.” 

Det blev tydeliggjort at FSR har haft yderligere dialog med regeringen omkring erklæringsstandarden, 

gennem deres høringssvar og at de er blevet imødekommet omkring protokollen. Der skal ifølge det 

tilrettede lovforslag ikke udarbejdes protokol ved en udvidet gennemgang. Området omkring fravalg 

af revision, har FSR valgt at lade ligge, da det væsentligste er at regnskabsbrugeren bliver oplyst i 

årsrapporten om at der er fravalgt revision. Derudover blev det bekræftet at begrebet revision både 

dækker revision og udvidet gennemgang og det derfor er op til den enkelte virksomhed at tage stilling 

til hvilken erklæring de ønsker, da erklæringerne fortsat udgør forskellige grader af sikkerhed. 

Udover emnerne revisionsprotokol og fravalg af revision, ønskede vi at forhøre FSR, om der var sket 

yderligere ændringer til lovudkastet, efter deres bemærkninger hertil og stillede derfor nedenstående 

spørgsmål.  

Er der foretaget ændringer i lovudkastet efter Jeres bemærkninger hertil? 

De eneste emner der havde givet anledning til yderligere diskussion, var revisionspligten for 

holdingselskaber, da der med lovforslaget lægges op til at en koncern, hvis samlede aktivitet ikke 

overstiger 8 mio.kr. skal sidestilles med en virksomhed og derfor som resultat heraf har muligheden 

for fravalg af revision. Det andet emne Jakob præsenterede, var lempelse for erhvervsdrivende fonde, 

der som resultat af lovudkastet også blev omfattet af muligheden for at vælge en udvidet gennemgang 

frem for revision. Vi har afgrænset os for begge emner, da vores fokus er på B-virksomhederne samt 

pengeinstitutternes rolle i henhold til den nye erklæringsstandards succes i praksis og vil derfor ikke 

gå nærmere i dybden med ovenstående.  

Derudover forklarede Jakob at regeringen har ytret ønske om at udarbejde deres egen beskrivelse af 

den nye erklæringsstandard i erklæringsbekendtgørelsen, hvorfor FSRs oplæg omkring en udvidet 

gennemgang ikke umiddelbart vil blive anvendt hertil. Jakob uddybede: ”… jeg tror lidt det er fordi, 

der er nogle der vil blive bekymrede for at det var os som revisorer, der selv fandt lidt på, hvad det var 

vi ville lave, altså nu går vi ud og lemper for erhvervslivet, men samtidig så disponerer vi også over 

retten til at beslutte, hvad der egentlig skal lempes. Den konstruktion havde man lidt svært ved, fra 



  

76 
 

politisk side at se for sig og det kan man da godt forstå. Så nu har de sagt at de laver deres egen 

beskrivelse. Samtidig understregede Jakob at regeringens lovudkast har bygget på FSRs oplæg til 

standarden, hvorfor indholdet formodentlig vil blive det samme, blot med anderledes beskrivelser.  

Vi ønskede at blive informeret, om de nyeste tiltag i sagen omkring den nye erklæringsstandard, da 

FSR har været en del af processen og forventes kunne give os yderligere informationer. Vi stillede 

derfor nedenstående spørgsmål. 

Hvad er det sidste nye i sagen omkring erklæringsstandarden, udvidet gennemgang? 

Her refererede Jacob til tidsplanen for Folketingets behandling af lovforslaget, hvor der den 6. 

december 2012, skal foreligge den 3. behandling samt en eventuelt vedtagelse af lovforslaget. Den 29. 

november 2012, afsluttede erhvervsudvalget deres behandling også kaldet den politiske drøftelse og 

afgivelse af betænkning. Ifølge Jakob, burde der ikke fremgå ændringer heri. Citat Jakob: ” Det skulle 

være meget overraskende på det her tidspunkt, hvis der pludselig skulle være en masse 

ændringsforslag.” 

I forbindelse med behandling og gennemgang af regeringens lovudkast, blev vi gjort opmærksomme 

på regeringens mål om at den nye erklæringsstandard skulle medføre en besparelse i forhold til 

revision på 25 pct.. Som tidligere beskrevet, mener vi ikke at dette mål er realistisk og vi ville derfor 

forhøre os om FSRs holdning hertil.  

Er I enige med regeringen i, at den nye erklæringsstandard vil medføre en besparelse i forhold til 

revision på 25 %? 

Jakob gør det klart at der er flere aspekter i besvarelsen af dette spørgsmål. Som udgangspunkt er FSR 

enige i at det er et mindre omfattende arbejde der skal laves, ved en udvidet gennemgang, men at selve 

prisfastsættelsen af varen, vil blive sat på baggrund en forhandling mellem virksomheden og revisor. 

Derudover har virksomhedernes pengeinstitutter også en afgørende betydning for, om virksomhederne 

får mulighed for at anvende en udvidet gennemgang. Citat Jakob: ” Den beregning er meget usikker, 

men det er helt sikkert at der er mindre arbejde forbundet med det. Hvad besparelsen så vil blive, 

afhænger af nogle faktorer, eksempelvis hvor mange der egentlig vil bruge den og hvor mange kan 

bruge den. Hvis en bank siger at det er meget fint, men vi vil bare have et revideret regnskab, så er det 

jo ikke et valg for den virksomhed. Og så kan man sige, hvordan er prisfastsættelsen så på en revision 

i dag, nogle siger at man er nået meget langt ned, der er ikke den store overskudsforretning 

nødvendigvis ved at revidere og spørgsmålet er så, når der kommer en udvidet gennemgang, kan man 

komme endnu længere ned der hvis man allerede er skåret helt ind til benet i forhold til nogle satser. 
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Der er jo noget forhandling i det, er der stadig en forretning for revisorerne, det skal jo ikke være en 

underskudsforretning i sidste ende.”  

Et andet aspekt, er den tidligere beskrevne AMVAB beregning, som regeringen anvender til beregning 

af samtlige besparelser. Her er FSR ikke enige i at beregningen giver et retvisende billede. Citat 

Anders: ”Regeringen skal levere de beregninger, de har nogle mål for, hvor meget de skal lette de 

administrative byrder. Den gang man lempede revisionspligten, der havde man også et regnestykke 

der viste at her var der en milliard besparelse. Man kunne hente en milliard kroner ved at lempe 

revisionspligten, men det er også under forudsætning af at alle udnytter muligheden. Så ligger der et 

regnestykke, som viser at man kan spare i omegnen af en milliard kroner. Men erfaringer viser hidtil 

at det kun er omkring 1/3 del der har fravalgt revisionen, så den milliard besparelse, den fremstår som 

at det har regeringen sparet, fordi at de har gennemført en lempelse af revisionspligten. Men den 

fungerer ikke i praksis, så det her regnestykke, som de har lavet med 25 pct., det er også ud fra en 

forudsætning om at det bliver gennemført og at B-virksomhederne de vælger udvidet gennemgang. På 

den måde kan det kun være regeringen, der står på mål for det og som Jakob siger, er der 

markedsmæssigt mekanismer som vi ikke er herrer over.”  

Udover ovenstående aspekter, forklarede Jakob at beregningen bygger på en antagelse om, at så længe 

noget er frivilligt, er det ikke længere en byrde for virksomhederne. Citat Jakob: ” Hvis du køber en 

revision, fordi du er tvunget til det, så er det en byrde. Hvis du køber en revision, fordi det er frivilligt, 

så er det ikke en byrde mere. Deres sondring går alene på de ting. Hvis du køber noget frivilligt, så er 

det ikke noget vi pålægger dig, så har vi sådan set lempet dig for en byrde, selv om nogle 

virksomheder vil sige, at i går var jeg tvunget til at købe revision, der gjorde jeg det, i morgen er jeg 

ikke, men jeg ønsker stadig at have revision. Hvor er lempelsen så henne?” FSR er enige i at den nye 

erklæringsstandard er udtryk for et mindre omfattende arbejde for revisor, men det er bestemt ikke 

ensbetydende med at der opnås en besparelse på 25 pct.. De understreger at der er flere faktorer der 

spiller ind og her har virksomhedernes pengeinstitutter en afgørende betydning. Derudover bliver det 

tydeliggjort at FSR mener at regeringens beregningsmetode kan give anledning til diskussioner. Det er 

en beregningsmetode, der anvendes i alle regi. Det er vigtigt at have de anvendte forudsætninger for 

øje ellers kan den være svært at forstå. Beregningens vigtigste forudsætning er at alle B-virksomheder 

gør brug af lempelsen. Regeringen karakteriserer det som en lempelse, fordi det lovgivningsmæssigt 

ikke vil være et krav længere. Det vil derimod være de markedsmæssige mekanismer der styrer det og 

derfor er det en lempelse. FSR udtrykte derfor ikke direkte uenighed, men de kritiserede 

beregningsmetoden.  

I forbindelse med behandlingen af regeringens lovudkast, har vi undret os over, hvorfor man har valgt 

at fastholde muligheden for at B-virksomhederne kan vælge revision. Både regeringen og FSR, har 
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udtalt at den nye erklæringsstandard er bedre tilpasset B-virksomhedernes størrelse og behov. Vi 

stillede derfor FSR nedenstående spørgsmål. 

Hvorfor vælger I at fastholde muligheden for at B-virksomheder kan vælge revision? 

Både Jakob og Anders understregede at det er lovreguleret, hvorfor De ikke har nogen direkte 

indflydelse herpå. De understregede begge at man politisk har valgt at B-virksomhederne kun skal 

have udvidet gennemgang, men samtidig har man fastholdt muligheden for at vælge revision. Det ville 

være mærkeligt, hvis virksomheder, der ønsker en revision ikke skulle have muligheden for det. Citat 

Jakob: ” Hvad med de virksomheder der siger, vi vil gerne have en revision? Deres pligt om at lade 

deres regnskab gennemgå, skal også kunne løses ved en revision. Ellers har du den absurde situation, 

hvor der er nogen der både skal have en udvidet gennemgang og en revision. Så rent teknisk har man 

lavet det, som en valgmulighed mellem en udvidet gennemgang og en revision. Men man sænker jo 

faktisk overlæggeren for revision, så er det okay at gå over det, svarende til en udvidet gennemgang. 

Hopper du højere skal du ikke straffes, så er det selvfølgelig også fint. Egentlig kan man læse 

lovforslaget som at man har sænket kravet til gennemgang af regnskabet og der er nu alene for de her 

større virksomheder, er krav om en udvidet gennemgang.” Ifølge FSR, har regeringen valgt at 

fastholde muligheden for revision, da der fortsat kan være virksomheder, som ønsker at få revideret 

deres årsregnskab og de skal derfor have muligheden. Besvarelsen af dette spørgsmål hænger naturligt 

sammen med det næste spørgsmål. 

Som resultat af vores behandling af regeringens lovudkast samt det faktum at Danmark er et af de 

eneste 3 EU-lande, som fortsat har revisionspligt på størstedelen af deres B-virksomheder, mener vi 

det er relevant at se på muligheden for at lovregulere således at B-virksomhederne kun har mulighed 

for at vælge en udvidet gennemgang eller review. På den måde vil det gøres tydeligt for 

pengeinstitutterne at en udvidet gennemgang er tilstrækkelig for B-virksomhederne og det vil dermed 

minimere problemstillingen omkring implementeringens succes i praksis. Vi har derfor stillet følgende 

spørgsmål til FSR. 

Både I og regeringen nævner, at den nye erklæringsstandard er bedre tilpasset til B-

virksomhedernes størrelse samt behov. Har I overvejet muligheden for at B-virksomhederne kun 

skal have muligheden for at vælge en udvidet gennemgang eller review? 

Både Jakob og Anders bekræfter at det bestemt var en mulighed at anvende EU-modellen, men at det 

også er noget der diskuteres. Jakob forklarer at man politisk har udmeldt et ønske om styring af denne 

mellemgruppe, af forskellige årsager. I Danmark udgør denne gruppe af virksomheder, næsten alle de 

danske virksomheder, hvilket blandt andet kunne være en af de væsentligste årsager hertil. Citat 

Jakob: ”… hvis man sagde at B-virksomheder slet ikke skulle have nogen gennemgang af deres 
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regnskab, så vil det være stort set alle landets virksomheder målt på antal, som vi ikke mere har nogen 

gennemgang af. Der kunne man godt forestille sig at der sådan skattemæssigt vil kunne være nogle 

betænkeligheder fordi, har de nu husket at betale den skat de skal. Det er ikke bare enkelte 

virksomheder vi taler om, det er det danske erhvervsliv som sådan.” 

Anders forholdte sig også til det faktum at vi ikke har indblik i, hvor mange virksomheder der i de 

øvrige EU-lande, trods muligheden for ikke at få udarbejdet revision, alligevel vælger en anden 

erklæring fra revisor. Citat Anders: ” Og så kan det godt være at man i udlandet har en grænse der 

hedder 72 millioner, men vi har jo ikke noget indblik i hvor mange i udlandet op til 72 millioner, som 

får en eller anden form for erklæring fra revisor eller assistance eller hvad man nu kalder det i de 

pågældende lande. Nu har vi bare en tradition i Danmark for at lade sig revidere ned til de 8 millioner 

kr. som jo er unikt. Men der har så også været et politisk ønske om at lempe her. Men der er samtidig 

med den regerings konstellation vi har nu, et ønske om at man skal stadig bevare en hvis form for 

kontrol af virksomhederne. Det er måske også affødt af tingenes tilstand.” 

På nuværende tidspunkt har tiden ifølge FSR også en afgørende betydning for regeringens valg om at 

fastholde muligheden for revision. Citat Jakob: ”Der er i hvert fald ikke brug for mindre tillid 

virksomhederne imellem, deres bankforbindelser eller andet. Lige som tingene er nu, så er der nok 

brug for mere tillid eller sikrere oplysninger.” Igen nævnes pengeinstitutterne, da de uden tvivl er en 

af de mest afgørende faktorer i henhold til erklæringsstandardens anvendelse i praksis. Citat Jakob: ” 

Er der usikkerhed, så vil de have revision, det vil en kreditchef sige, og det er lige meget størrelsen. 

Det er en rigtig god pointe. Lovgivningen stiller den teoretiske maksimale grænse for, de 72 og de 8, 

det er den trappe, det er de mindste krav der skal følges. Men det er jo nok i virkeligheden bankerne 

som sætter de reelle grænser.” 

Vi er af den overbevisning at det har afgørende betydning med en aktiv indsats i at sætte fokus på den 

nye erklæringsstandard. Det er vigtigt at erhvervslivet bliver bekendt med denne erklæring og at de 

forstår at den er tilpasset B-virksomheder og derfor burde være anvendelig på størstedelen af disse 

virksomheder. Der er ofte modstand mod forandring, hvorfor det er vigtigt at der fokuseres på 

mulighederne ved det nye erklæring. Vi ville derfor høre hvad FSR mener der skal til, for at 

erklæringsstandarden bliver en succes i praksis. 

Regeringens tidligere tiltag har ikke haft den ønskede og forventede effekt, hvad mener I at der skal 

til, for at den nye erklæringsstandard bliver en succes og opnår den forventede og ønskede effekt i 

praksis? 

Jakob udtrykte at det er efterspørgslen, der er den afgørende faktor for, om erklæringsstandarden 

bliver en succes i praksis. Citat Jakob: ”Det må være efterspørgslen, har man brug for en høj grad af 
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sikkerhed, så skal man have en revision. Er der ikke det i den konkrete situation og er de krav og det 

man får ved en udvidet gennemgang tilstrækkelig, så kan man vælge det. Det er ikke sådan isoleret set 

et mål om at nu skal alle virksomheder bruge udvidet gennemgang og ikke må lade sig revidere mere, 

sådan er det jo ikke.” Jakob fastholder at revision fortsat er revisors kerneprodukt. Den nye 

erklæringsstandard er et udtryk for større fleksibilitet ved at virksomhederne nu har flere 

valgmuligheder. 

Anders mente der var to afgørende parametre for at erklæringsstandarden bliver en succes. Citat 

Anders: ”Den ene, det er virksomhederne, er de interesserede i det her? - og det har vi en indikation 

af på baggrund af Dansk Erhverv undersøgelsen… Den anden og væsentligste del er så selvfølgelig 

kreditcheferne og bankerne, vil de acceptere det her.” Igen bekræftes det at pengeinstitutterne har en 

afgørende betydning for erklæringsstandardens succes.  

Jakob understregede at pengeinstitutterne også har et ansvar i at vælge den erklæring, som passer bedst 

til den enkelte virksomhed og bør kunne forklare, hvorfor en udvidet gennemgang ikke kan anvendes 

på den pågældende kunde. De skal bryde med deres trygge rammer og ikke vælge kontrollen for 

kontrollens skyld. Citat Jakob: ”De skal ikke på et uoplyst grundlag afvise den, de skal gøre det med 

åbne øjne. Altså, vi kan ikke i det her kundeforhold bruge den, fordi.. De skal ikke bare gøre det fordi 

revision er det vi plejer og nu kræver vi bare revision af alle kunder for så er vi på den sikre side, det 

vil være forkert. Det tror jeg også de var enige i. Man skal jo ikke kræve mere end nødvendigt af 

sådan noget kontrol. Det vil vi heller ikke bryde os om.” Pengeinstitutternes betydning vil blive 

behandlet yderligere senere. 

Afslutningsvist påpegede Anders at en del af ansvaret også ligger hos revisorerne, da De har kontakten 

med virksomhederne og muligheden for at orientere dem om erklæringsstandarden. Der vil også være 

situationer hvor revisor deltager ved et møde i virksomhedens pengeinstitut og i sådanne situationer vil 

revisor have mulighed for at fortælle hvad De vurdere, som tilstrækkeligt for den pågældende 

virksomhed.  

 

4.5.2 Diskussion af de danske pengeinstitutter 

Vi er fortsat af den opfattelse at pengeinstitutterne har en afgørende rolle, i forbindelse med 

erklæringsstandardens succes i praksis. For at opnå bekræftelse i vores påstand fra anden side, har vi 

valgt at forhøre FSR om deres synspunkt herpå. Vi har derfor stillet dem følgende spørgsmål. 

Mener I at de danske pengeinstitutter har en afgørende betydning for at den nye 

erklæringsstandard bliver en succes i praksis? 
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FSR mente ligeledes at pengeinstitutterne spiller en afgørende rolle. Jakob mente at det ses i de 

situationer, hvor pengeinstitutterne har en usikkerhed der skal afdækkes, før de ønsker at yde kredit. 

Jakob mente at det er acceptabelt, hvis pengeinstitutterne afviser at gøre brug af den udvidede 

gennemgang, såfremt der er en begrundet årsag hertil. Han anførte derudover at vi med tiden vil 

opdage, hvor det naturlige lejde for udbredelsen af den udvidede gennemgang vil ligge. Hensigten er 

ikke at virksomhederne eller omverdenen skal tvinges til at anvende den, hvis de ikke ønsker det. 

Anders udtrykte: ”Den skal jo ikke proppes ned i halsen på nogen.” De foretagne undersøgelser, 

herunder deres egen via Epinion og vores undersøgelse, vurderede De, gav et signal om omverdenens 

holdning til erklæringsstandarden. FSRs egen undersøgelse, viste at pengeinstitutterne ikke ønsker at 

bruge erklæringsstandarden, såfremt der er usikkerhed. Betydningen af usikkerhed vil være til stede 

uanset virksomhedens størrelse og derfor har det ikke været muligt at opdele virksomhederne i 

kategorier alt efter omsætningens størrelse. Teoretisk er der fastsat omsætningsgrænser for anvendelse 

af den nye erklæringsstandard, maksimalt 72 mio. kr. i omsætning. Her mente FSR at det i høj grad vil 

være pengeinstitutterne, der sætter de reelle grænser. Anders udtalte: ”Alle har en bankforbindelse, de 

fleste har brug for noget kredit og dermed en kreditvurdering af deres pengeinstitut og det er de krav, 

de stiller, som reelt kommer til at regulere det her.” 

FSR bekræftede at pengeinstitutterne i sidste ende er dem, der har afgørende betydning for 

erklæringsstandardens succes i praksis. Hvorledes det er muligt at påvirke pengeinstitutterne og deres 

holdning til erklæringsstandarden, vil vi belyse senere. 

Vi har tidligere set på udviklingen i pengeinstitutternes holdning til erklæringsstandarden og vi kunne 

konstatere at der havde været en positiv udvikling. Der er dog fortsat pengeinstitutter, der ikke mener 

at erklæringsstandarden kan finde anvendelse på alle B-virksomheder. Vi er derfor nysgerrige efter 

FSRs synspunkt herpå. Dette har vi forsøgt belyst gennem nedenstående spørgsmål. 

Der har været en positiv udvikling i pengeinstitutternes accept af erklæringsstandarden, men der er 

fortsat nogle pengeinstitutter, som ikke mener erklæringen skal gælde alle B-virksomheder. Hvad er 

Jeres holdning (brug eventuelt omsætning som definition på hvor grænsen skal gå)? 

FSR pointerede at den fastsatte grænse på 72 mio. kr. i omsætning ikke har været deres ide. Derudover 

fortalte Jakob at de ikke har taget stilling til en relevant grænse, men at deres egen undersøgelse blandt 

de danske pengeinstitutter viste at omsætningsgrænsen burde ligge mellem 20-30 mio. kr.. FSR mente 

at udviklingen af erklæringsstandarden afhænger af flere elementer og at det derfor ikke nødvendigvis, 

er alle virksomheder med en omsætning op til 72 mio. kr. der skal vælge udvidet gennemgang, da det 

afhænger af pengeinstitutternes krav mv. 
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Jakob fandt det relevant at påpege at bestyrelsen har ansvaret for virksomheden og nogle vil anse det 

for relevant, med mere kontrol for at være sikre. Jakob udtrykte: ”Der sidder en bestyrelse et sted med 

et ansvar for denne her virksomhed, som siger at vi og med vores forsikringer, så vil vi have lidt mere 

kontrol for at vi kan sove roligt om natten. Så der vil være mange faktorer der spiller sammen. Det er 

ikke bare lovgivningen, det er; hvad er efterspørgslen og det er jo det der vil komme til at styre det.” 

Det bliver tydeligt at FSRs holdning er i lighed med de foretagne undersøgelser om at det ikke vil 

være alle B-virksomheder, hvor den nye erklæringsstandard vil være anvendelig. Det har ikke været 

FSR der har sat grænsen til en omsætning på 72 mio. kr., det har været en regeringsbeslutning, men en 

beslutning som FSR støtter. De er enige med regeringen i at erklæringsstandarden skal være en 

mulighed for alle B-virksomhederne, men De vurderer samtidig at de markedsmæssige forhold kan 

have indflydelse, på den reelle anvendelsesmulighed. Jakob sagde følgende: ”Hvis man havde lavet et 

forbud mod revision, før man havde en omsætning på 72, så kunne det godt være vi havde en anden 

snak, men det er jo ikke sådan reguleringen er. Man har bare givet muligheden for valget og ikke et 

forbud mod revision. Så længe det er sådan, er det forhåbentlig fornuften der styrer.” FSR har tillid til 

at markedet selv kan styre, hvornår erklæringen vil være fornuftigt at anvende. De har en forventning 

om at forhold som leverandører, pengeinstitutter og ejerkredsen, vil medvirke til et naturligt valg. Selv 

om De udtrykte at størrelse og kompleksitet er afgørende for anvendeligheden af en udvidet 

gennemgang, så mente De alligevel at der vil være situationer med store B-virksomheder, hvor den 

kunne finde anvendelse. Jakob nævnte en situation med en stor virksomhed, som er enkel og hvor der 

ikke er et eksternt pres for at få foretaget revision, her vil en udvidet gennemgang godt kunne være 

tilstrækkelig. Anders sagde: ”For nogle, jo nærmere man kommer 72 millioner, jo mere kompleks 

virksomheden er, jo flere transaktioner den har med udlandet, altså i det hele taget kompleksiteten af 

virksomheden. Jo mere kunne man godt forestille sig, at man vil hælde til en revision.” 

Jakob tilføjede at pengeinstitutternes afvisning af en udvidet gennemgang, skulle være velbegrundet 

og ikke afvises på et uoplyst grundlag. FSR nævnte vigtigheden af at pengeinstitutterne er åbne 

overfor den nye erklæringsstandard. Citat Jakob: ”De skal ikke bare gøre det, fordi revision er det vi 

plejer og nu kræver vi bare revision af alle kunder, for så er vi på den sikre side, det vil være forkert. 

Det tror jeg også de var enige i. Man skal jo ikke kræve mere end nødvendigt af sådan noget kontrol. 

Det vil vi heller ikke bryde os om. Vi ved jo godt det måske er det der sker i øjeblikket med 

Finanstilsynet og alle deres krav, men dybest set skal der være et fornuftigt lejde på sådan noget 

kontrol. Og ikke bare kontrollere for kontrollens egen skyld, det skal give en eller anden mening.” 

Vores opfattelse har været at der var et ønske om at erklæringsstandarden kunne finde anvendelse på 

alle B-virksomhederne og at de ikke havde behov for en revision. Vi forstår FSRs udmeldelse og 

finder den naturlig i forhold til de største B-virksomheder. Vi finder det interessant at se på 
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muligheden for at gøre erklæringsstandarden mere anvendelig, i forhold til pengeinstitutternes 

opfattelse. Vi vil derfor senere se på muligheden for tiltag der kunne medvirke til en øget 

anvendelighed af erklæringsstandarden. 

Nogle pengeinstitutter er mindre modtagelige overfor den nye erklæringsstandard end andre. Det er 

derfor relevant at få belyst årsagerne til at nogle pengeinstitutter er imod regeringens tiltag. Vi har 

derfor valgt at stille nedenstående spørgsmål til FSR. 

Hvad tror I er årsagen til at der fortsat er pengeinstitutter der er imod tiltaget? 

Jakob mente at det skyldes behovet for sikkerhed og at der vil være situationer, hvor det kun er en 

revision der er tilstrækkelig. Det blev fremhævet at manglende kendskab ligeledes, kan være en årsag 

til modstanden fra nogle pengeinstitutter. Det manglende kendskab, kan give usikkerhed og derfor 

mente Anders: ”… den opgave der ligger fremadrettet, med at få fortalt om hvad det her egentlig 

betyder og hvad det omfatter, det har kolossal stor betydning for en fremtidig accept og også for hvor 

pengeinstitutterne så vil ligge snittet. Altså hvornår de gør op med, hvorfor det ene og hvornår de har 

behov for det ene eller det andet.”. Den fremtidige kommunikation omkring udvidet gennemgang, har 

stor betydning for hvorledes pengeinstitutterne vil tage imod den nye erklæringsstandard. Hvis 

erhvervslivet som helhed, ikke har forståelse for erklæringen, bliver det svært at ændre på vanen om 

en revision. 

Vi finder det interessant at vurdere hvad der eventuelt kan gøres, for at erklæringsstandarden bliver 

anvendelig på en større del af B-virksomhederne. Vi spurgte derfor pengeinstitutterne, om der kunne 

være arbejdshandlinger fra revisor, der kunne være relevante at få implementeret. Eller om der 

eventuelt kunne være andre forhold, der kunne medvirke til at erklæringen, kunne blive anvendelig for 

flere virksomheder. Vi fandt det derfor relevant at spørge FSR, om De ser det som en mulighed at få 

yderligere handlinger implementeret, heraf nedenstående spørgsmål. 

Vi har i vores undersøgelse spurgt om der er yderligere arbejdshandlinger fra revisor, der kan 

medføre at erklæringen kan anvendes på flere B-virksomheder. (F.eks. fysisk lagerkontrol, ekstern 

bekræftelse debitorer mv.) Ville det være en mulighed? 

Spørgsmål lagde op til en mindre debat mellem os og FSR. Det var tydeligt at det ikke var noget, som 

de havde behandlet nærmere. Men det er væsentligt i denne sammenhæng at pointere at der ikke er 

taget endelig stilling til, eller udarbejdet en egentlig redegørelse, af revisors arbejdshandlinger ved en 

udvidet gennemgang. Der vil først være tale om en vedtagelse af loven og efterfølgende ses der på det 

mere konkrete indhold af erklæringsstandarden, herunder arbejdshandlinger. Vores debat med FSR 

indebar blandt andet at Jakob spurgte os om følgende: ”… hvordan tror I pengeinstitutterne vil 



  

84 
 

reagere? Vil det for nogle være tilstrækkelig at I sidder sammen med kunden nede i banken og siger 

her er en udvidet gennemgang, og i øvrigt så har vi kigget de her ting igennem og vi kan oplyse at de 

her ting er i orden. Eller vil de have en egentlig erklæring?” Vores opfattelse af dette er at 

pengeinstitutterne gerne vil have skriftlig dokumentation i lighed med revisorerne, da det ikke er 

tilstrækkeligt med mundtligt bekræftelse. I tilfælde med dokumentation for going concern og 

pengeinstituttets bekræftelse af hvorvidt de fortsat ønsker at opretholde deres engagement eller om 

muligt udvide deres engagement, er det ikke tilstrækkeligt med en mundtlig bekræftelse herpå fra 

pengeinstituttet. Revisor er nødsaget til at få en skriftlig bekræftelse. Det samme gør sig gældende for 

pengeinstitutterne, når vores kontrol af virksomheden skal dokumenteres. Det bekræftede FSR 

endvidere, da de gjorde opmærksom på de øgede krav fra Finanstilsynet, til de danske pengeinstitutter. 

Jakob udtalte: ” Det dur bare ikke i forhold til Finanstilsynet, for de skal have noget på papir.”  

Vi præsenterede FSR for muligheden om at udarbejde tilvalgserklæringer, ved ekstra risikofyldte 

poster, som eksempelvis lagerkontrol. Her pointerede Jakob at det vil være vigtigt at forholde sig til, 

om det kan betale sig i forhold til at vælge en revision efter de internationale revisionsstandarder med 

højere grad af sikkerhed. Jakob bemærkede: ”… vil det omkostningsmæssigt for kunden hænge 

sammen og så sige, udvidet gennemgang plus et eller andet tilvalgserklæring inden for et specifikt 

område fordi det vil banken have? Eller siger man, okay er vi derude, så kan vi tage en revision, det er 

nemmere.” Vi finder det væsentligt at holde os til FSRs synspunkt hertil, da der vil være en balance 

mellem rentabiliteten for virksomheden og det økonomiske aspekt i forhold til graden af sikkerhed der 

opnås.  

FSR mente det var positivt, med yderligere arbejdshandlinger fra revisor, i de situationer hvor det vil 

give mening i forhold til ovenstående. Jakob så det som en relevant mulighed, men afgørende var 

prissætningen på de forskellige ydelser. 

Vi er af den opfattelse at revisorerne er kvalificerede til at kunne informere om den nye 

erklæringsstandard over for omverdenen. Vi ønskede derfor at høre FSRs mening om revisors ansvar i 

at informere tilstrækkeligt overfor pengeinstitutterne. Vi har i den forbindelse spurgt FSR om 

nedenstående. 

Mener I at revisorerne har et afgørende ansvar i at informere pengeinstitutterne om at en udvidet 

gennemgang er velegnet for B-virksomheder og giver en tilstrækkelig grad af sikkerhed? 

FSR mente at der venter en stor kommunikationsopgave, så snart lovforslaget vedtages. Denne 

kommunikation skal ses i forhold til alle interessenter. FSR er nødsaget til at få informeret deres 

medlemmer, således de er tilstrækkelig forberedt til arbejdet med erklæringsstandarden og kan 
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videreformidle muligheden for udvidet gennemgang. Citat Anders: ”Det er klart, der venter jo en 

kolossal kommunikationsopgave, når det her er vedtaget. Både i forhold til medlemmerne og ikke 

mindste i forhold til dem der skal bruge det.” FSR mente ikke at der kun var et ansvar over for 

pengeinstitutterne, men omverdenen generelt. Revisorerne skal være åbne over for den nye mulighed 

med en udvidet gennemgang, hvis ikke de er det, vil forslaget ikke få den forventede virkning i 

praksis. Det er en vurderingssag i forhold til den enkelte virksomhed, om udvidet gennemgang er 

anvendelig eller ej, men denne vurdering og ikke mindst dialog med kunderne, skal revisorerne også 

være villige til at foretage.  

I forbindelse med behandlingen af vores undersøgelse blandt de danske pengeinstitutter, blev vi 

overbevist om at pengeinstitutterne ikke har tilstrækkelig kendskab til erklæringen. Vi syntes det var 

relevant at forhøre FSR, om deres arbejde også har indebåret en dialog med Finansrådet, som er 

pengeinstitutternes brancheorganisation. Vi har derfor spurgt FSR om nedenstående spørgsmål. 

Vores fornemmelse på baggrund af pengeinstitutternes besvarelser på vores spørgeskema er, at de 

ikke på nuværende tidspunkt har tilstrækkelig forståelse for den nye erklæringsstandard. Har I haft 

en dialog med Finansrådet omkring erklæringen? 

Jakob oplyste at de har haft dialog med Finansrådet, hvor de blandt andet har holdt et foredrag. 

Dialogen har stået på siden foråret og skal fortsætte såfremt lovforslaget vedtages. Det er i forlængelse 

af ovenstående omkring deres holdning til et massivt fokus på information overfor omverdenen. Jakob 

sagde blandt andet: ”… vi har snakket om at skulle lave noget sammen, når nu at det her bliver 

vedtaget, for vi vil gerne være med til at oplyse om, hvad det her går ud på og bare rent nøgternt 

fortælle - hvad er en revision, hvad er en udvidet gennemgang og selvfølgelig med fuld forståelse for, 

at en kreditvurdering, det foretager man i pengeinstitutterne og det er dem der har forstand på det og 

det skal vi ikke ind og blande os i eller have en holdning til, om hvordan man laver den. Men i første 

omgang vil vi i hvert fald gerne fortælle om, hvilke muligheder der nu er for deres kunder, i forhold til 

gennemgang af regnskaberne så de har et indblik i det.” FSR mente at det er vigtigt og de kan se en 

interesse i at få informeret tilstrækkeligt, da det kan hjælpe pengeinstitutterne med at få stillet de rette 

krav til valg af revisorerklæring. 

Vi blev informeret om at Finansrådet, i deres høringssvar til Erhvervsstyrelsen, ikke havde nogle 

bemærkninger til lovudkastet. Vores vurdering er at Finansrådet formentlig ikke har den største 

interesse for lovforslaget før det vedtages. Efter vedtagelsen kan de forholde sig til, hvilken betydning 

det har for dem og deres medlemmer, herunder hvordan de skal agere.  

Jakob oplyste at FSR udover den løbende dialog med Finansrådet, har tilbudt ”gå-hjem-møder” til 

Finansrådets medlemmer. På disse møder bliver de informeret og har mulighed for en dialog med 
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FSR. Der opnås derved direkte kommunikation til pengeinstitutterne og ikke kun deres 

brancheorganisation. Vi synes FSRs initiativ er godt og såfremt alle relevante personer tager del i 

kommunikationsarbejdet, bliver det interessant hvad udviklingen og udbredelsen af den udvidede 

gennemgang bliver med tiden. 

 

4.5.3 Sammenfatning resultat interview FSR – danske revisorer 

Vores interview med FSR var yderst positivt og udbytterigt. Vi fik besvaret alle vores spørgsmål og 

har fået et bedre indblik i deres holdning samt ønsker og forventninger til den nye erklæringsstandard. 

Det blev klart at høringen har medført bemærkninger fra brancheorganisationer, som har medført 

ændring af lovudkastet inden fremsættelsen i Folketinget100. FSR gjorde opmærksom på at der ved 

lovudkastet omkring den nye erklæringsstandard, har været stor politisk enighed, hvorfor det ikke, i 

forhold til andre lovforslag, har medført store reguleringer eller diskussioner. Det lader derfor til at 

lovforslaget bliver vedtaget den 6. december 2012, hvor Folketingets sidste behandling af lovforsalget 

finder sted.  

Vi fik fastslået at der ikke længere skal udarbejdes revisionsprotokol ved valg af en udvidet 

gennemgang. Regeringen var lydhør overfor FSRs bemærkninger hertil og var enige i at en 

revisionsprotokol ville være for krævende. FSR er således blevet mødt i deres bemærkninger hertil. På 

området omkring fravalg af revision, holdt regeringen fast i deres beslutning og FSR indvilligede. 

Forklaringen var at FSR mente at emnet omkring fravalg af revision, blot var et teknisk spørgsmål. 

Det vigtigste var at regnskabsbrugeren blev informeret om hvorvidt revisionen var fravalgt, ikke hvor 

det stod skrevet. Det skal derfor fortsat oplyses i ledelsespåtegningen, når en virksomhed fravælger 

revision. Forskellen fra tidligere ligger i at det kun skal oplyses én gang, hvorimod man tidligere skulle 

give oplysningen i alle de efterfølgende år. I forhold til problematikken omkring sammenblanding af 

begreberne revision og udvidet gennemgang, er FSR ikke blevet imødekommet, da en eventuel rettelse 

i lovgivningen, ifølge regeringen, ville blive yderst omfattende. Begrebet revision dækker dermed 

både udvidet gennemgang og revision. FSR er klar over at dette vil blive en udfordring for deres 

medlemmer, da der teoretisk og erklæringsmæssigt er stor forskel mellem en revision og en udvidet 

gennemgang. FSR udtrykker at det væsentligste er at revisorerne kender forskellen og at De kan 

formidle den til deres klienter. Vi fik afklaret, i hvilke situationer der skal oplyses om fravalg af 

revision i årsrapporten. Her informerede FSR at da en udvidet gennemgang også går under begrebet 

revision, er det således kun virksomheder med en omsætning op til 8 mio.kr., der har muligheden for 

fravalg af revision og skal oplyse om det i årsrapporten. Virksomheder med en omsætning på over 8 

                                                           
100 Lovforslag: 2012/1 LSF26 
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mio.kr. har fortsat pligt til at lade deres årsrapport revidere, enten ved en revision eller en udvidet 

gennemgang.  

Vi blev informeret om at regeringen har ytret ønske om at lave deres egen beskrivelse af 

erklæringsstandarden i erklæringsbekendtgørelsen, trods at FSR allerede har udarbejdet et oplæg 

hertil101. FSR er dog forståelige overfor at de ikke både skal disponere over lempelsen for 

erhvervslivet og efterfølgende disponere over retten til at beslutte, hvor der retligt skal lempes i 

arbejdshandlinger mv.  

FSRs holdning til regeringens beregnede 25 pct. besparelse, medførte en dialog, der gjorde os klogere 

på regeringens beregningsmetode AMVAB. FSR mener at en udvidet gennemgang er et udtryk for et 

mindre omfattende arbejde for revisor, men at forudsætningerne for regeringens beregninger ikke er 

realistiske i forhold til virkeligheden. Beregningen tager udgangspunkt i en forudsætning om at alle B-

virksomheder fremadrettet vil anvende en udvidet gennemgang frem for revision. Derudover 

karakteriserer regeringen det som en lempelse for B-virksomhederne uanset om de gør brug af en 

udvidet gennemgang i stedet for revision. Det afgørende er at de selv har muligheden for at vælge. 

FSR udtrykker at den reelle besparelse afhænger af flere forudsætninger såsom efterspørgsel, 

prisfastsættelse og ikke mindst pengeinstitutternes krav til erklæring i forbindelse med deres 

kreditvurdering.  

FSR mener at det er et politisk anliggende, hvorvidt B-virksomhederne kun skal have muligled for at 

vælge en udvidet gennemgang og ikke en revision. Det blev gjort klart at man fra politisk side ønsker 

at have styr på denne gruppe af virksomheder, da den udgør en væsentlig del af virksomhederne i 

Danmark. Derudover understreger FSR at de virksomheder der måtte ønske det, fortsat skal have 

mulighed for at få revideret deres årsregnskab, specielt i disse tider, hvor der er stort behov for tiltro 

og tillid alle interessenter imellem.  

For at erklæringsstandarden bliver en succes i praksis, mente FSR at efterspørgslen fra 

virksomhederne samt pengeinstitutternes accept af erklæringsstandarden ville have afgørende 

betydning. De fastholdte at revision fortsat er revisors kerneprodukt og at udvidet gennemgang er et 

udtryk for yderligere fleksibilitet. Samtidig har revisor en opgave i at oplyse virksomhederne om den 

nye mulighed samt benytte den på de virksomheder hvor det er muligt. Revisor har således også en 

opgave i at informere virksomhedernes pengeinstitutter om at en udvidet gennemgang kan være 

anvendelig på nogle virksomheder.  

                                                           
101 En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder, Foreningen for 
Statsautoriserede Revisorer - FSR 
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FSR understregede at man ikke kunne tvinge pengeinstitutterne til at acceptere erklæringen, men at de 

skulle være åbne over for erklæringen og ikke afvise den på et uoplyst grundlag. På store og 

komplekse virksomheder, og dermed mere risikofyldte virksomheder, kunne det være at en udvidet 

gennemgang ikke ville være tilstrækkelig. FSR sagde at en væsentlig faktor fremadrettet ville være at 

få orienteret om erklæringen og hvad denne betyder, indeholder mv., for på den måde at opnå en større 

accept fra pengeinstitutterne.  

FSR havde ikke overvejet muligheden for at tilføje arbejdshandlinger til erklæringsstandarden eller at 

revisor ifølge aftale med virksomhederne og dennes pengeinstitut kunne udarbejde tilvalgserklæringer. 

De fandt det interessant med muligheden for tilvalgserklæringer og ville tage betegnelsen 

”tilvalgserklæring” med i deres fremtidige arbejde. De udtalte dog også at det måtte afhænge af 

prisfastsættelsen på udvidet gennemgang, om muligheden for tilvalgserklæringer kunne anvendes i 

praksis.  

Afslutningsvist informerede FSR at de havde løbende dialog med Finansrådet og at de i samarbejde 

havde besluttet at kommunikere yderligere såfremt lovforslaget vedtages. FSR har dermed påtaget sig 

rollen om at oplyse Finansrådet, om hvad erklæringsstandarden går ud på samt skabe en forståelse for 

forskellen mellem revision og en udvidet gennemgang. FSR var meget interesseret i resultaterne af 

vores spørgeskemaundersøgelse med pengeinstitutterne og efterspurgte dem til eget brug.  

  

4.6 Vores anbefalinger  

Dette afsnit vil indeholde en gennemgang af de anbefalinger, som vi er kommet frem til gennem 

behandlingen af vores problemstilling. Der vil være tale om en opsummering af de væsentligste 

problemstillinger og vores anbefaling til løsning heraf. Derudover vil afsnittet indeholde ideer, der 

efter vores vurdering vil gøre lovforslaget, om den nye erklæringsstandard, mere anvendelig i praksis.  

 

4.6.1 Regeringens beregningsmetode 

Vi har konstateret at der har været en gennemgående kritik af regeringens beregningsmetode, 

AMVAB. Beregningsmetoden er ikke udtryk for en besparelse målt i kr./øre., men derimod et udtryk 

for en helhedsbesparelse, som også dækker tid og ressourcer. Kritikken har været at den ikke er målbar 

og derfor fremstår de beregnede besparelser som urealistiske. Den almene regnskabslæser er ikke 

informeret om forudsætningerne, som beregningsmetoden indebærer og det er med til at skabe kritik i 

medierne. En artikel fra Berlingske Business viser at der sættes fokus på den beløbsmæssige 
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besparelse102. Artiklen sender et signal til virksomhederne og omverdenen om at regeringens tiltag, vil 

give en økonomisk lettelse. De tager ikke højde for forudsætningerne der ligger til grund for 

beregningen eller at regeringen trods manglende tilslutning fra erhvervslivet, fortsat anser deres tiltag 

som en lettelse. Årsagen hertil er forståelsen af hvornår der er et lovmæssigt krav til virksomhederne 

og hvornår det er et valg virksomhederne selv træffer. For regeringen er det en lempelse, når der ikke 

er et lovmæssigt krav.  

En af kritikkerne er FSR, der opfordrer til at regeringen udvikler en ny metode, der er mere nuanceret. 

De foreslår en beregningsmetode, der er mere anvendelig, til måling af den fremtidige indsats, mod de 

administrative byrder. Vores interview med FSR, viste at regeringen er påkrævet at anvende 

beregningsmetoden, da den er anerkendt og anvendt i øvrige lande. Ved at regeringen anvender 

samme beregningsmetode, er der sammenlignelighed internt i regeringen samt i forhold til øvrige 

lande. Vi mener at den fortsat skal anvendes internt, men at der skal udvikles en metode, der er 

anvendelig i forhold til det danske erhvervsliv og befolkningen som helhed.  

Det kan være svært at forholde sig til regeringens udsagn om en besparelse på 25 pct., ved indførelse 

af den nye erklæringsstandard. Vi kan forholde os til at der ikke længere er et lovmæssigt krav om 

revision efter de internationale revisionsstandarder og at markedet dermed styrer efterspørgslen. Deres 

udsagn viser ikke regeringens reelle mål med indførelsen af erklæringsstandarden. Hvor mange 

forventer de vil gøre brug af den? Hvad bliver den faktiske besparelse i erhvervslivet? Der ligger et 

betydeligt arbejde i indførelse af en ny erklæringsstandard. Ikke blot fra regeringens side, men også 

FSR, revisorerne og pengeinstitutterne. Det er ikke kun lovgivningen der skal udarbejdes og 

ajourføres, men i høj grad blandt andet revisors arbejdsgange og erklæringer skal ændres. Dette vil 

betyde et omfattende arbejde for FSR og ikke mindst revisor. Vi synes det er ærgerligt, med det 

omfattende arbejde hvis regeringens reelle forventning af den praktiske anvendelse af 

erklæringsstandarden er begrænset. Det merarbejde der pålægges revisionsbranchen, i forbindelse med 

tilpasningen, vil formentlig blive pålagt virksomhederne i sidste ende. Dermed påvirkes 

prisfastsættelsen af en udvidet gennemgang. Påvirkningen afhænger dog af antallet af virksomheder, 

der forventes at gøre brug af erklæringsstandarden. Udbud og efterspørgsel bør tillægges stor 

betydning, ved indførelse af en ny erklæringsstandard for at kunne vurdere, om der reelt er tale om et 

godt initiativ fra regeringens side. Vi mener effektivitet er et nøgleord i denne sammenhæng, da det 

ikke giver mening at indføre nye tiltag der skaber mere arbejde for hele revisionsbranchen, hvis 

erhvervslivet ikke vil eller kan gøre brug af tiltaget i praksis. 

                                                           
102 www.business.dk/node/2792682/print  
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Vi er derfor enige med FSR og anbefaler at der sættes fokus på at der udarbejdelsen af en 

beregningsmetode, der er velegnet til at beregne den faktisk forventede besparelse. Det skaber større 

gennemsigtighed for omverdenen og forståelse for den forventede virkning af regeringens tiltag både 

nu og i fremtiden. 

 

4.6.2 Kun udvidet gennemgang eller review for B-virksomhederne 

Ved behandlingen af regeringens udkast til lovforslaget samt FSRs bemærkninger hertil, undrede vi os 

over regeringens og FSRs ønske om at fastholde muligheden for revision efter de internationale 

revisionsstandarder. Vi mener ikke der er sammenspil mellem deres ønske om at være et 

konkurrencedygtigt land og at vi samtidigt er et af de eneste lande inden for EU, som fortsat har 

revisionspligt på størstedelen af virksomhederne i regnskabsklasse B. 

Der er enighed hos regeringen og FSR, om at de internationale revisionsstandarder er for omfattende 

for B-virksomheder, hvorfor man er kommet med det nye tiltag, som skulle giver virksomhederne 

muligheden for at vælge et alternativ til revision. Vi undrer os over, hvorfor man giver 

virksomhederne et nyt alternativ, men samtidig opretholder muligheden for revision, når både FSR og 

regeringen erkender, at revision er for omfattende for denne regnskabsklasse? Vores tanke er derfor at 

belyse ideen, om at lovregulere således at alle virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, enten skal 

have udarbejdet en udvidet gennemgang eller kan fravælge en udvidet gennemgang til fordel for en 

review erklæring. Det var vores overbevisning at ideen bag lovforslaget var at den nye 

erklæringsstandard ville være tilstrækkelig for alle B-virksomhederne, så de fortsat kunne aflægge 

troværdige årsregnskaber. 

Vi er blevet bekræftet i vores mistanke og bekymring om at de danske pengeinstitutter råder over den 

afgørende beslutning, i forhold til om virksomhederne får muligheden for at anvende den nye 

erklæringsstandard. Vi vurderer dog at det primært er situationer, hvor virksomheden er afhængig af 

deres pengeinstitut. Havde regeringen lovreguleret således at B-virksomhederne blev underlagt en 

udvidet gennemgang, havde pengeinstitutterne ikke haft muligheden for at kræve en revision efter de 

internationale revisionsstandarder.  

I nedenstående figur, er det forsøgt at overskueliggøre vores ide i sammenlignelighed med henholdsvis 

regeringens og FSRs ønsker til erklæringsstandarden, i henholdsvis afsnit 2.2.1.3. og 2.2.2.3.  
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Figur 23, Egen tilvirkning 

Vi synes det er nærliggende at give alle B-virksomheder muligheden for enten at vælge den nye 

erklæringsstandard eller fravælge denne til fordel for en review erklæring. Vi mener at denne 

opstilling er relevant, set i forhold til sidestilling med de øvrige EU-lande, for at Danmark kan forblive 

et konkurrencedygtigt land. Vi er dog i forbindelse med vores efterfølgende behandling blevet klar 

over, at denne model ikke hænger sammen med den tid vi befinder os i, hvor tilliden er altafgørende.  

Samtidigt er det blevet tydeligt at både regeringen og FSR ser muligheden for valg af revision efter de 

internationale revisionsstandarder, som en nødvendighed, da det fortsat er den erklæring der giver den 

højeste grad af sikkerhed. Denne sikkerhed vurderes som altafgørende, i en tid påvirket af den 

finansielle krise. Regeringen ønsker fortsat at bevare en kontrol, med virksomhederne i 

regnskabsklasse B, da det er den gruppe af virksomheder, der udgør størstedelen af de danske 

virksomheder. Vi har forståelse herfor, men vi mener dog fortsat at det er relevant at have fokus på 

ovenstående model, da denne er mere sammenlignelig med ”EU-modellen”. Vi ender med 

nedenstående model, såfremt lovforslaget vedtages den 6. december 2012.  

 

Figur 24, Egen tilvirkning 

Lovforslaget ligger op til at de mindste B-virksomheder, med en omsætning på op til 8 mio.kr., fortsat 

har muligheden for at fravælge revision, hvor de skal oplyse herom i ledelsespåtegningen i det 
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regnskabsår, hvor beslutningen træffes på generalforsamlingen. Ved fravalg af revision, vælges i 

stedet review eller revision efter den nye erklæringsstandard. I disse situationer sidestilles 

erklæringsstandarden med andre erklæringer med sikkerhed. Ved fravalg af revision skal 

virksomhederne fortsat overholde kravene omkring fravalg af revision, herunder ændring af 

vedtægterne samt framelde revisor hos Erhvervsstyrelsen.  

Såfremt der ikke sker fravalg revision, er der mulighed for at vælge revision efter den nye 

erklæringsstandard, som giver en middel grad af sikkerhed eller revision efter de internationale 

revisionsstandarder, som giver den højeste grad af sikkerhed. Der skal ikke udarbejdes 

revisionsprotokol ved revision efter den nye erklæringsstandard. For de B-virksomheder der fortsat har 

revisionspligt, er der mulighed for revision efter den nye erklæringsstandard, hvor der ikke skal 

udarbejdes revisionsprotokol eller revision efter de internationale revisionsstandarder, hvor der skal 

udarbejdes revisionsprotokol. Virksomheder der ikke har fravalgt revision, skal uanset valget om 

revision efter den nye erklæringsstand eller revision efter de internationale revisionsstandarder, have 

anmeldt og registreret en revisor hos Erhvervsstyrelsen.  

Vi er af den opfattelse at valget imellem revision efter den nye erklæringsstandard eller de 

internationale revisionsstandarder ligger hos virksomhedernes pengeinstitutter, i de situationer hvor 

virksomheden er afhængig af deres pengeinstitut, hvorfor det er dem der sætter de reelle grænser for 

hvornår erklæringsstandarden er anvendelig i praksis. Det er væsentligt at pengeinstitutterne bliver 

informeret om erklæringsstandarden, således de bliver i stand til at vurdere og tage stilling til, hvornår 

en revision efter den nye erklæringsstandard i realiteten er anvendelig, så den ikke fravælges på et 

uoplyst grundlag. Fravalg af revision efter erklæringsstandarden, bør årsagsforklares. I tilfælde hvor 

det er én væsentlig post i årsregnskabet, som skaber en sådan usikkerhed at en udvidet gennemgang 

ikke er anvendelig, kan muligheden for tilvalgserklæringer være en løsning. Muligheden for 

tilvalgserklæringer, vil blive behandlet i næste afsnit. 

 

4.6.3 Mulighed for udarbejdelse af tilvalgserklæringer ved udvidet gennemgang 

I forbindelse med behandlingen af resultaterne af vores spørgeskemaundersøgelse med de danske 

pengeinstitutter, blev vi opmærksomme på at der er en række situationer, ifølge pengeinstitutterne, 

hvor der ikke vil være en tilstrækkelig sikkerhed forbundet med en revision efter den nye 

erklæringsstandard. Det var især regnskabsposterne varelager og debitorer, der ifølge 

pengeinstitutterne er regnskabsposter, som er væsentlige at få kontrolleret.  

En udvidet gennemgang efter den nye erklæringsstandard bygger primært på analyser og 

forespørgsler, underbygget af en række supplerende handlinger. Handlinger så som lagerkontrol eller 
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kontrol af debitorer til ekstern dokumentation, er ikke en del af de supplerende handlinger. 

Pengeinstitutterne mener derfor ikke at en udvidet gennemgang på virksomheder, hvor varelageret 

eller debitorerne udgør væsentlige poster er fyldestgørende nok eller giver en tilstrækkelig grad af 

sikkerhed. I disse situationer kunne det være en mulighed at få udarbejdet en tilvalgserklæring af 

revisor, hvor disse regnskabsposter bliver kontrolleret på en fyldestgørende måde. Herved kunne det 

sikres at et større antal virksomheder, ville få muligheden for at vælge den nye erklæringsstandard i 

stedet for en revision efter de internationale revisionsstandarder. Vi mener det er pengeinstitutterne der 

sætter grænserne for, hvornår dette vil kunne lade sig gøre. En væsentlig sondring i diskussionen 

omkring muligheden for tilvalgserklæringer, er prisfastsættelsen af en revision efter den nye 

erklæringsstandard.  

Vi er ikke vidende om, hvor prisfastsættelsen af en udvidet gennemgang vil befinde sig i forhold til 

revision og om der vil være tale om en væsentlig besparelse. FSR nævnte under vores interview at 

revisorerne i forvejen er presset på honoraret for en revision, hvorfor der ikke umiddelbart vil være en 

stor prisforskel mellem revision efter de internationale revisionsstandarder og revision efter den nye 

erklæringsstandard. Såfremt der ikke bliver en stor prisforskel imellem de to erklæringer, vil der ikke 

være mulighed for tilvalgserklæringer, da prisen for en tilvalgserklæring således vil kunne betyde at 

det samlede honorar overstiger honoraret ved en revision efter revisionsstandarderne. Prisfastsættelsen 

er et væsentligt emne, set i forhold til den nye erklæringsstandards succes i praksis.  

 

4.6.4 Begrebet revision og udvidet gennemgang 

Regeringen har valgt at fastholde at begrebet revision skal dække både revision efter de internationale 

standarder og udvidet gennemgang efter den nye erklæringsstandard. FSR har forsøgt at overbevise 

regeringen om, at de to begreber er nødvendige at holde adskilt, for ikke at skabe forvirring. FSR 

mener ikke at en udvidet gennemgang kan sammenlignes med en revision, og at det dermed er vigtigt 

over for omverdenen at signalere at der reelt er forskel. Begge erklæringer vil fremstå som ”positive” 

erklæringer sammenlignet med en review erklæring. Revisors konklusion ved en udvidet gennemgang, 

vil minde meget om den konklusion der afgives ved en revision, blot med en mindre graf af sikkerhed. 

Adskillelse af de to begreber syntes vi derfor er yderst relevant.  

Regeringen har ikke ønsket at tilpasse lovgivningen således begge begreber anvendes, dette medfører 

et omfattende arbejde med tilpasning af lovgivningen. FSR vurderer derfor at det er væsentligt at 

revisorerne i praksis holder begreberne adskilt og ikke fokuserer på at der lovgivningsmæssigt er tale 

om revision i begge tilfælde.  
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Vi mener at regeringen, ved beslutningen om at fastholde den fælles betegnelse, vælger den hurtigste 

og nemmeste løsning for dem. Såfremt regeringen havde valgt at lave en gennemgående tilpasning af 

lovgivningen, mener vi, at dette ekstra arbejde for regeringen opvejer den forvirring der ellers skabes i 

erhvervslivet. Vi er derfor uforstående overfor regeringens beslutning. 

Vores anbefaling er derfor at regeringen bør tilpasse lovgivningen og dermed begrænse forvirringen 

der skabes ved fælles betegnelse af erklæringerne. Vi skal dog henvise til den følgende gennemgang af 

revisors erklæringer. 

 

4.6.5 Revisors erklæring 

Revisors erklæringer har tidligere givet anledning til kritik grundet den manglende forståelighed. At 

der med regeringens lovforslag, kommer endnu en erklæring, som benævnes revision, må skabe 

betydelig forvirring i erhvervslivet. Som behandlet i vores teoretiske gennemgang af revisors 

erklæringer, vil den nye erklæring vedrørende en udvidet gennemgang, minde om den nuværende 

revisionserklæring. Der vil være tale om en ”positiv erklæring” i lighed med erklæringen ved revision 

efter de internationale standarder. Vi er skeptiske overfor den nye erklæring, da vi ikke mener at den 

bidrager positivt til, den i forvejen, manglende forståelighed for revisors påtegning. Vi ser det derfor 

som en udfordring, hvis der ikke skabes tilstrækkelig differentiering mellem de to erklæringer, således 

det synliggøres overfor regnskabsbrugeren hvilken erklæringstype der er afgivet.  

Vi anbefaler derfor, at regeringen sætter fokus på udformningen af revisors erklæring ved udvidet 

gennemgang. Der skal være fokus på at forskellene i erklæringerne synliggøres og dermed mindske 

eventuel forvirring, hvad angår graden af sikkerhed, ved revisors erklæring om revision og udvidet 

gennemgang. Vi er vidende om et nyt tiltag fra IAASB, og vil derfor behandle indeværende 

problemstilling nærmere i perspektiveringen.  

 

4.6.6 Finanskrisens indvirkning 

Vi blev opmærksomme på at den finansielle situation vi befinder os i og har befundet os i de sidste 5-7 

år, ville få en indvirkning på succesen af regeringens erklæringsstandard. Den finansielle krise har 

medført stor turbolens for den danske økonomi og ikke mindst det danske erhvervsliv. Finanskrisen 

har medført at et utal af virksomheder er gået konkurs, her i blandt en række pengeinstitutter. Det har 

medført skærpning i reglerne for pengeinstitutterne, i forbindelse med deres kreditvurdering. Antallet 

af konkurser har haft en kolossal påvirkning på tilliden alle parter imellem. At regeringens lovforslag 
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omkring muligheden for fravalg af revision for de mindste B-virksomheder, ikke opnåede regeringens 

forventninger, mener vi blandt andet skyldes påvirkningen af den finansielle krise.  

Efter vores opfattelse, er der ikke sammenspil mellem at vi befinder os i en finanskrise, som har 

medført skærpning af pengeinstitutters regler, ved kreditvurdering og at regeringen lemper reglerne 

omkring revision for B-virksomheder. Begge ændringer giver isoleret set mening, men i forhold til 

hinanden, giver det udfordringer. Der er ingen tvivl om at lempelsen omkring revisionspligten for B-

virksomhederne er en nødvendighed, for at Danmark fortsat kan være et konkurrencedygtigt land. Vi 

er fortsat, ét ud af tre lande i EU, som fortsat har revisionspligt på B-virksomhederne. Vi har vendt 

denne problemstilling med de danske pengeinstitutter og FSR. Den umiddelbare forklaring herpå, er 

den tid vi befinder os i, hvor tillid er en afgørende faktor virksomhederne imellem og ikke mindst 

deres pengeinstitutter.  

Regeringen udtalte i udkastet til lovforslaget at der trods det nye tiltag omkring den nye 

erklæringsstandard, fortsat ville være virksomheder, der ville blive påkrævet en revision: ”Det må 

imidlertid forventes, at nogle virksomheder fortsat kan blive mødt med et krav om en revision efter 

revisionsstandarderne, ikke mindst blandt virksomhederne i den øvre grænse af de omfattende 

virksomheder. Det skyldes bl.a., at der er sket en opstramning af procedurerne i forbindelse med 

bankernes kreditgivning i forbindelse med den finansielle krise. Det må imidlertid bero på den enkelte 

virksomheds forhold og en forhandling mellem virksomheden og banken, om banken stiller krav om et 

revideret årsregnskab.”103. Regeringen er klar over, at der er pengeinstitutter, der fortsat vil kræve en 

revision efter de internationale revisionsstandarder. Derfor vil virksomheder, der er afhængige af deres 

pengeinstitut, ikke mærke en reel lempelse i praksis. FSR udtaler i deres hørringssvar at de forventer at 

der vil være B-virksomheder, som fortsat vil blive påkrævet en revision efter de internationale 

revisionsstandarder i forbindelse med kreditvurdering i deres pengeinstitut: ”Det vil ofte være de små 

virksomheders banker, der kræver, at virksomhederne møder op med et revideret regnskab, når de 

skal låne virksomhederne penge.”104. Begge parter ved at en lang række virksomheder, ikke vil mærke 

en reel lempelse, som følge af vedtagelsen af lovforslaget omkring den nye erklæringsstandard. 

Finanskrisen og skærpede regler for pengeinstitutterne, er derfor yderst afgørende for antallet af 

virksomheder, der reelt vil mærke en lempelse. FSR udtalte under vores interview: ”… det er jo nok i 

virkeligheden bankerne som sætter de reelle grænser.”105 

Vi er enige i FSRs udtalelse om at pengeinstitutterne har en væsentlig rolle i erklæringens succes. Det 

er foruroligende fordi, regeringen og FSR har brugt mage ressourcer på at udarbejdelse af lovforslaget 

                                                           
103 Lovudkast: 2012/1 LSR 26, se bilag 8 
104 Lovudkast om bl.a. ny erklæringsstandard som alternativ til revision, FSR – danske revisorer 
105 Se bilag 6, Interview FSR – danske revisorer  
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omkring den nye erklæringsstandard, som måske ikke vil få en reel effekt, før finanskrisen er 

overstået. Denne anskuelse hænger sammen med pengeinstitutternes besvarelser, til spørgsmålet; Tror 

du lovforslaget om udvidet gennemgang, bliver en succes i praksis? Hvor 50 pct. af pengeinstitutterne 

var enige i at lovforslaget måske først ville blive en succes på længere sigt. Vores forventning er at 

lovforslaget ikke kommer til at have den største effekt de førstkommende år, da der er en række 

virksomheder, der grundet finanskrisen er afhængige af deres pengeinstitut. Det bliver derfor 

pengeinstitutterne der sætter grænsen for om virksomhederne kan anvende erklæringen. 

 

4.6.7 Nødvendigheden af kommunikation og information 

Kommunikation og information er to væsentlige faktorer, i forhold til den nye erklæringsstandards 

succes i praksis. Såfremt virksomhederne, pengeinstitutterne, revisorerne mv. ikke får den nødvendige 

information samt gør et arbejde for at få erklæringen integreret, som en reel valgmulighed, vil 

successen blive minimal. Vi har alle en væsentlig rolle i om erklæringen bliver accepteret, som en del 

af erhvervslivet. Det er vigtigt at alle parter er positive over for tiltaget og det er vores erfaring at 

blandt andet revisor spiller en væsentlig rolle. For at et tiltag skal få succes, er det relevant at revisor 

deltager aktivt i arbejdet med klienten, om at få informeret pengeinstituttet om hvad erklæringen reelt 

indebærer. Pengeinstitutterne skal ikke afskrives på forhånd, for ikke at ville imødekomme tiltaget. 

Revisor skal samtidig give virksomhederne en reel vurdering af om den nye erklæringsstandard kan 

anvendes.  

Revisor skal i større grad deltage på møder med virksomhedernes pengeinstitutter og have en åben 

dialog omkring muligheden for at anvende den nye erklæringsstandard, såfremt revisor vurderer det 

som en mulighed. I disse situationer bør pengeinstitutterne komme med en begrundelse for hvorfor 

den nye erklæringsstandard ikke finder anvendelse, så den ideelle løsning for virksomheden opnås. 

FSR informerede os om at de har været i løbende dialog med Finansrådet omkring den nye 

erklæringsstandard. De var blevet enige om at fortsætte dialogen, såfremt lovforslaget bliver vedtaget. 

FSR tager aktiv del i at gøre den nye erklæringsstandard til en integreret del af det danske erhvervsliv, 

da de vil tilbyde informationsmøder til deres egne og Finansrådets medlemmer.  

Vores undersøgelse med de danske pengeinstitutter viste at der har været en positiv udvikling i 

pengeinstitutternes kendskab til den nye erklæringsstandard, set i forhold til Epinions undersøgelse i 

2010, hvor 8 pct. af pengeinstitutterne havde hørt om den nye erklæringsstandard. 106 Vores 

undersøgelse viser at 65 pct. af pengeinstitutterne, har hørt om en udvidet gennemgang, hvilket må 

konkluderes at være en positiv fremgang. Der er fortsat 35 pct. af pengeinstitutterne, som ikke har 

                                                           
106 Værdien af revision – Udvidet Gennemgang, Epinion og FSR – danske revisorer 
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stiftet bekendtskab til erklæringsstandarden. Trods det faktum, at størstedelen af pengeinstitutterne har 

hørt om den nye erklæringsstandard, er der kun ét pengeinstitut, der har taget stilling til hvordan de 

skal forholde sig, såfremt lovforslaget vedtages. Vi vurderer at der er stor opbakning fra 

pengeinstitutterne omkring tiltaget, da 71 pct. af pengeinstitutterne er enige i at erklæringsstandarden 

skal gælde for alle virksomheder i regnskabsklasse B. Der er dog situationer hvor 

erklæringsstandarden, ifølge pengeinstitutterne, ikke er fyldestgørende nok. Der kan derfor i 

situationer, hvor virksomhederne er afhængige af deres pengeinstitut være usikkerheder, som medfører 

at erklæringsstandarden ikke finder anvendelse. Pengeinstitutterne skal derfor informeres tilstrækkeligt 

omkring erklæringsstandarden, således de kan fravælge den på et oplyst grundlag.  

Vi har overvejet muligheden for at udarbejde en pjece, som kan sendes til samtlige danske 

pengeinstitutter, med væsentlige informationer omkring den nye erklæringsstandard og dens 

anvendelighed i praksis. I pjecen kunne det være en mulighed at henvise til FSR, med muligheden for 

deltagelse i informationsmøder omkring erklæringsstandarden. Her kunne pengeinstitutterne stille 

relevante spørgsmål til erklæringsstandarden og dens anvendelsesområde. Derved indgår 

pengeinstitutterne aktivt i processen om at gøre udvidet gennemgang til en integreret del af 

erhvervslivet. 

 

  



  

98 
 

5. Afsluttende del 

5.1 Konklusion 

Formålet med afhandlingen har været at sætte fokus på pengeinstitutternes rolle ved den nye 

erklæringsstandards, succes i praksis. Vi har i den forbindelse opstillet hypotesen:  

”Det er pengeinstitutterne der sætter grænsen for, hvornår den nye erklæringsstandard finder 

anvendelse.” Vi vil gennem systematisk besvarelse af spørgsmålene i vores problemformulering, få 

afklaret om vores hypotese kan be- eller afkræftes.  

Hvad er regeringens ønsker og forventninger med det fremlagte lovudkast? 

Regeringens mål med lovudkastet er at minimere de administrative byrder gennem en forenkling af 

revisionspligten for B-virksomheder, herunder forenkling af de formelle oplysningskrav i forbindelse 

med fravalg af revision. Regeringens lovudkast indebærer en ny erklæringsstandard, der skal fungere 

som et alternativ til revision for alle B-virksomheder. Erklæringsstandarden er tilpasset de kriterier der 

typisk er blandt virksomheder i regnskabsklasse B og skal dermed give dem muligheden for at vælge 

en mindre omfattende revision efter erklæringsstandarden end ved en revision efter de internationale 

revisionsstandarder. Erklæringsstandarden skal fortsat sikre at relevante forhold bliver kontrolleret, 

men undgå unødvendige revisionshandlinger. De virksomheder der har mulighed for at anvende den 

nye erklæringsstandard, kan fortsat vælge revision efter de internationale revisionsstandarder. 

Beslutningen træffes med fremadrettet virkning på den ordinære generalforsamling. Den revisor som 

er valgt til at revidere årsregnskabet efter erklæringsstandarden, skal ligesom ved revision, være 

anmeldt og registreret hos Erhvervsstyrelsen.  Regeringen forventer at den nye erklæringsstandard vil 

give B-virksomhederne en besparelse i forhold til revision på 25 pct.. Forenklingen af de formelle 

oplysningskrav i forbindelse med fravalg af revision, opnås ved at fravalget kun skal angives i 

ledelsespåtegningen i det år, hvor beslutningen træffes. Fravalget skal dog fortsat fremgå af 

virksomhedens vedtægter samt anmeldes og registreres hos Erhvervsstyrelsen. 

Hvad er FSR – danske revisorers ønsker og forventninger til det fremlagte lovudkast? 

FSR har overordnet to målsætninger med indførelsen af den nye erklæringsstandard. For det første at 

gøre hverdagen enklere for B-virksomhederne og for det andet fortsat at give dem muligheden for at få 

revisors erklæring på årsregnskabet, så de kan fremlægge troværdige årsregnskaber. FSR mener at 

erklæringsstandarden vil øge fleksibiliteten for virksomhederne, ved at give dem mulighed for at 

vælge mellem en udvidet gennemgang og en revision. Det er deres forventning at erklæringen vil 

vække interesse hos de mindre virksomheder, men de vurdere samtidigt at pengeinstitutternes accept 
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af erklæringen er afgørende. De er overbevist om at mange virksomheder fortsat kan have et behov for 

revision.  

Hvad er forskellen mellem revisors erklæringer ved henholdsvis review, revision og udvidet 

gennemgang? 

Revisor kan afgive forskellige erklæringer, som udtrykker forskellig grad af sikkerhed. Review er den 

erklæring der givet den laveste grad af sikkerhed, set i forhold til revision og udvidet gennemgang. 

Her opnår revisor kun begrænset sikkerhed for sin konklusion på årsregnskabet og udtrykker derfor en 

”negativ erklæring”. Erklæringen konkluderer at det udførte arbejde, ikke har givet anledning til at tro 

at årsregnskabet ikke er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revision er omvendt den 

erklæring der giver den højeste grad af sikkerhed. Her skal revisor opnå dybdegående kendskab til 

virksomheden og dens interne kontroller, for at kunne udtrykke en konklusion på årsregnskabet om at 

årsregnskabet giver et retvisende billede. Derudover skal der ved revision rapporteres til 

virksomhedens ledelse gennem en revisionsprotokol. Udvidet gennemgang giver en middel grad af 

sikkerhed og placerer sig derfor imellem revision og review. Ved en udvidet gennemgang udtrykker 

revisor en ”positiv erklæring”, hvor det konkluderes, hvorvidt årsregnskabet efter revisors opfattelse, 

er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Konklusionen kommer i sin form til at minde om 

revisionserklæringen efter de internationale standarder, men med en lavere grad af sikkerhed.  

Hvilke forskelle er der i revisors arbejdshandlinger ved henholdsvis, review, revision og udvidet 

gennemgang? 

Grundet forskel i graden af sikkerhed i revisors erklæringer, er der forskel i revisors arbejdshandlinger 

ved henholdsvis review, revision og udvidet gennemgang. Ved et review opnår revisor sin 

overbevisning gennem analyser af regnskabsposterne samt forespørgsler til virksomhedens ledelse og 

medarbejdere. Der sker derfor kun yderligere verifikation, såfremt revisor bliver opmærksom på 

forhold, der skaber tvivl om hvorvidt, der skal foretages ændringer i årsregnskabet. Ved en revision 

skal revisor udføre en række revisionshandlinger samt skaffe bevis og dokumentation for at kunne 

verificere at oplysningerne i årsregnskabet er retvisende. Der skal udarbejdes en mere omfattende 

planlægning og der kræves et mere dybdegående kendskab til virksomheden og dennes interne 

kontroller. Ved en udvidet gennemgang får revisor, som ved review, størstedelen af sin overbevisning 

gennem analyser af regnskabsposterne samt forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere. 

Derudover skal revisor udføre en række supplerende handlinger for at øge graden af sikkerhed. De 

nævnte arbejdshandlinger ved en udvidet gennemgang, bygger på FSRs oplæg hertil. Det er 

regeringen der skal udarbejde erklæringsbekendtgørelsen, såfremt lovforslaget vedtages.  
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Hvad var regeringens ønsker og forventninger til det tidligere tiltag og var disse realistiske? 

Regeringen ønskede med deres tidligere tiltag omkring fravalg af revision for de mindste B-

virksomheder at lette de administrative byrder for virksomhederne, for at får en bedre udnyttelse af 

deres ressourcer til at skabe vækst og beskæftigelse. En tilpasning af lovgivningen for B-

virksomhederne skulle hjælpe med at styrke konkurrenceevnen. Der skulle være en større fleksibilitet 

og vi skulle ikke længere være et af de få lande i EU, med krav om reviderede årsregnskaber for B-

virksomheder. Regeringens forslag om mulighed for fravalg af revision, blev i første omgang gjort 

gældende for de mindste B-virksomheder. I 2010 valgte man at øge grænserne for hvilke B-

virksomheder der kunne fravælge revision, hvormed ca. 92.500 B-virksomheder blev berørt af 

muligheden. Regeringen havde en forventning om at skattemyndighederne ville sætte ekstra fokus på 

de virksomheder som valgte at gøre brug af muligheden for at fravælge revision. Det ville medføre 

øget administration for det offentlige samt en risiko for yderligere byrder for de B-virksomheder, som 

gjorde brug af muligheden. Regeringen forventede at kreditorer og forretningsforbindelser ikke 

anvendte de små B-virksomheders årsregnskaber for at vurdere dem.  

På trods af at undersøgelser viste en tilslutning fra virksomhederne, var det kun 6,5 pct. af 

virksomhederne der valgte at gøre brug af regeringens tiltag om at fravælge revision. Vi er af den 

opfattelse at det er afgørende, hvordan det tolkes at ens virksomhed fravælger revision. Der kan være 

en risiko for yderligere kontrol fra myndighederne og et ønske om at indfri forventningerne fra ens 

samarbejdspartnere. Forventningerne og undersøgelserne der viste tilslutning fra virksomheder var 

dermed ikke realistiske da muligheden for fravalg af revision blev en realitet. 

Hvad var FSR – danske revisorers holdning til det tidligere tiltag og var de enige med regeringen? 

FSR er enige i behovet om en tilpasning af den danske lovgivning i forhold til de internationale 

forhold og dermed administrative lettelser for B-virksomhederne. De mente dog, at der under 

finanskrisen var brug for valide informationer omkring virksomhedernes økonomiske forhold. 

Regeringens tiltag ville medføre en risiko ved at beskyttelsen for kreditorer og aktionærer blev fjernet. 

De havde derfor allerede på daværende tidspunkt, fokus på vigtigheden af forskellige ydelser fra 

revisorerne, således revisors arbejde kunne tilpasses den enkelte virksomhed. Arbejdet med en ny 

erklæringsstandard tilpasset de mindre virksomheder, var allerede på dette tidspunkt et fokus for FSR. 

FSR var ikke enige med regeringen i at revision kunne anses som en byrde for virksomhederne. De 

støttede regeringen i de administrative lettelser, men samtidig ønskede de kontrol med 

virksomhedernes årsregnskaber. De fastslog at der ikke var overensstemmelse mellem anvendelse af 

de internationale revisionsstandarder for store danske virksomheder og for små lokale virksomheder, 



  

101 
 

grundet forskellene i kompleksitet. De internationale revisionsstandarder er i højere grad tilpasset 

større komplekse virksomheder, hvorfor de kan være for omfattende for nogle virksomheder. 

Hvilke forskelle er der i henholdsvis regeringens og FSR – danske revisorers ønsker og 

forventninger til lovudkastet? 

Der er foretaget ændringer i regeringens udkast til lovforslaget på baggrund af FSRs høringsvar. Der 

var mellem regeringen og FSR uenighed omkring udarbejdelse af revisionsprotokol ved en udvidet 

gennemgang, formalia omkring fravalg af revision samt adskillelse af begreberne revision og udvidet 

gennemgang. Som resultat af lovforslagets behandling har regeringen været lydhør over for FSRs 

bemærkninger til udarbejdelse af revisionsprotokol. De blev enige om at antallet samt typen af 

arbejdshandlinger fra revisor ved en udvidet gennemgang, ikke er omfattende nok til at der kan 

udarbejdes en revisionsprotokol. Det er derfor besluttet at der ikke skal udarbejdes revisionsprotokol 

ved udvidet gennemgang. Formalia omkring fravalg af revision blev fastholdt således at der ved 

vedtagelse om fravalg af revision på den ordinære generalforsamling, skal oplyses herom i 

virksomhedens ledelsespåtegning. Forskellen i forhold til tidligere er at fravalget kun skal informeres i 

det år hvor det vedtages. Trods uenighed omkring adskillelse af begreberne revision og udvidet 

gennemgang har regeringen fastholdt at revision skal dække begge erklæringer. B-virksomhederne får 

således mulighed for en revision efter den nye erklæringsstandard med en middel grad af sikkerhed 

eller en revision efter de internationale revisionsstandarder med en høj grad af sikkerhed.  

Hvad er pengeinstitutternes holdning til erklæringsstandarden?  

For at skabe overblik over pengeinstitutternes holdning til regeringens lovudkast, er det relevant at 

have fokus på deres kendskab og forståelse for erklæringen. Vi har konstateret at kendskabet til 

erklæringen er blevet større, da vores undersøgelse viser at over halvdelen af pengeinstitutterne har 

hørt om en udvidet gennemgang. Pengeinstitutterne har ikke taget stilling til hvordan de skal forholde 

sig, såfremt erklæringen bliver en realitet. Vi kunne konstatere at over halvdelen af pengeinstitutterne 

ikke havde den rette forståelse for erklæringens grad af sikkerhed. Vi kan dermed konkludere at 

pengeinstitutternes kendskab er blevet større, men at de fortsat mangler information omkring 

erklæringen og dennes grad af sikkerhed.  

Vores undersøgelse viser at pengeinstitutterne er positive overfor erklæringsstandarden, da 

hovedparten er enig i at den skal gælde for alle B-virksomhederne. De resterende der ikke er positivt 

indstillet, begrunder det med for lav grad af sikkerhed samt manglende kendskab til 

erklæringsstandarden. Der er dog pengeinstitutter der kun er trygge ved en revision, hvilket kan hænge 

sammen med deres manglende kendskabet til erklæringen.  
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Pengeinstitutterne mener ikke at der i Danmark er et større behov for revision, i forhold til øvrige EU-

lande, men trods det ønsker de ikke at Danmark sidestilles lovgivningsmæssigt. Vi antager at de 

skærpede krav til pengeinstitutternes kreditvurderinger hænger sammen med deres udtalelse herom, da 

en sådan lovregulering ville medføre at der ikke ville være revisionspligt for B-virksomhederne. 

Vi har fundet det relevant at supplere vores undersøgelse blandt pengeinstitutterne med en udtalelse 

fra Finansrådet. Vi bliver bekendt med at Finansrådet er positive overfor regeringens ønske om flere 

erklæringer fra revisor. De mener at den nye erklæringsstandard kan være relevant i nogle tilfælde, 

men i situationer med usikkerhed, kan der være behov for en høj grad af sikkerhed og dermed en 

revision. 

Hvilke tiltag/ændringer skal der ifølge pengeinstitutterne til, for at erklæringsstandarden bliver en 

succes i praksis? 

For at gøre erklæringsstandarden mere anvendelig på flere B-virksomheder, mente over halvdelen af 

pengeinstitutterne at der kunne tilføjes yderligere handlinger fra revisor. Af handlinger var der særligt 

fokus på fysisk lagerkontrol samt eksterne bekræftelser fra debitorerne. Det blev konstateret at der vil 

være situationer, hvor det kun er revision der vil være tilstrækkelig. Det var hovedsageligt situationer 

med negativ egenkapital, negativt resultat eller dårlig likviditet, der blev fremhævet i denne 

sammenhæng. Vi kan på baggrund af det konkludere at muligheden for tilvalgserklæringer i disse 

tilfælde kan være relevant. 

For at erklæringsstandarden kan få succes i praksis, ønskede vi at høre om pengeinstitutternes syn på 

finanskrisens betydning. Vi kunne konstatere at over halvdelen af pengeinstitutterne ikke mente at 

finanskrisen har haft betydning for deres valg af erklæring. Dette er ikke sammenhængende med at 

virksomhederne påvirkes af finanskrisen og at der opstår større usikkerheder, som pengeinstitutterne 

vil have sikkerhed for. Denne sikkerhed får pengeinstitutterne afdækket ved en revisionserklæring. Vi 

kunne konstatere at halvdelen af pengeinstitutterne er usikre omkring erklæringsstandardens succes i 

praksis. De vurderer at den måske vil få succes på længere sigt.  

Hvad er FSR – danske revisorers holdning til resultatet af vores analyser? 

Da lovudkastet bygger på FSRs oplæg til erklæringsstandarden, har FSR haft en afgørende indflydelse 

på regeringens lovudkast. Vi var derfor interesseret i at høre deres holdninger samt bemærkninger til 

resultatet af vores analyser, herunder resultatet af vores spørgeskemaundersøgelse med de danske 

pengeinstitutter. FSR var enige i vores hypotese om at det er pengeinstitutterne der sætter grænsen for 

hvornår den nye erklæringsstandard finder anvendelse. FSR udarbejdede derfor en undersøgelse i 
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2010, for at vurdere pengeinstitutternes accept af en udvidet gennemgang. FSR mener at 

pengeinstitutterne ikke må fravælge den nye erklæringsstandard på et uoplyst grundlag, derfor er 

information og kommunikation afgørende for pengeinstitutternes forståelse for erklæringen. FSR så 

muligheden for tilvalgserklæringer som relevant, i de situationer hvor en udvidet gennemgang ikke er 

udtryk for en tilstrækkelig kontrol. Prisfastsættelsen af den nye erklæringsstandard er dog afgørende i 

denne sammenhæng, da det samlede honorar ikke skal overstige honoraret ved en revision.  

Grundet FSRs bemærkninger til lovudkastet, er revisionsprotokollen fjernet fra forslaget. Det blev 

vurderet at udarbejdelse af revisionsprotokol, ville have væsentlig betydning for den reelle besparelse 

ved valg af revision efter erklæringsstandarden. FSR oplyste at der har været stor politisk enighed 

omkring lovforslaget, hvorfor de forventer at lovforslaget vedtages den 6. december 2012. 

Regeringens beregnede besparelse i forhold til revision på 25 pct., er FSR delvist enige. Der er tale om 

et mindre omfattende arbejde end ved en revision, samtidigt understreger de at der er flere faktorer, 

der har indflydelse herunder efterspørgslen, prisfastsættelsen og pengeinstitutternes accept. 

Regeringens beregning bygger blandt andet på en antagelse om at alle B-virksomheder vil anvende 

den nye erklæringsstandard, hvilket ikke er en realistisk antagelse. 

Vi har i lighed med FSR, været kritiske overfor sammenblanding af begreberne revision og udvidet 

gennemgang, da vi vurderer at det kan afføde en uhensigtsmæssig forvirring omkring forskelligheden 

af de to erklæringer. FSR måtte acceptere regeringens udspil, hvorfor revision dækker både en udvidet 

gennemgang og revision. Ifølge FSR, er det revisors ansvar at kende forskellen og kommunikere den 

videre til deres klienter.  

Vi har undret os over hvorfor man fra regeringens side har valgt at fastholde muligheden for revision, 

når man udarbejdet en ny erklæringsstandard, der er bedre tilpasset B-virksomhedernes karakteristika. 

Det skal ses i forhold til pengeinstitutternes rolle, da vi vurderer det reelt er dem, der træffer 

beslutningen om erklæringsstandardens anvendelse. FSR oplyser at man politisk ønsker at have 

kontrol med den væsentligste gruppe af virksomheder i Dannmark samt at man i en tid præget af 

finanskrise har brug for erklæringer der giver en højere grad af sikkerhed, for at opretholde tilliden 

mellem virksomhederne og deres pengeinstitutter.  

FSR vurderer at der er to afgørende faktorer, for den nye erklæringsstandards succes i praksis. For det 

første skal virksomhederne være interesserede i erklæringen og for det andet skal pengeinstitutterne 

acceptere den.  
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Hvordan bliver den nye erklæringsstandard en succes i praksis? 

Erklæringsstandardens succes i praksis kan blive påvirket af de signaler der sendes til virksomhederne 

og offentligheden generelt. Regeringen sender et signal om en besparelse i forhold til revision på 25 

pct.. Beregningen giver dog et forvrænget billede af hvad man reelt kan forvente af besparelse. 

Metoden er ikke brugbar i forhold til at måle, hvornår erklæringen har fået succes, altså hvor mange 

der skal gøre brug af den for at der er tale om et succesfuldt tiltag. Vores mening er at der først er 

succes, når de faktisk opnåede besparelser for virksomhederne overstiger omkostningerne ved at 

indføre erklæringsstandarden. Regeringen anser dog tiltaget som en succes, blot lovforslaget vedtages. 

Det skyldes at virksomhederne ikke længere underlægges et krav om revision, men har et ”valg”. 

Regeringen vil gerne sikre en fortsat kontrol med virksomhederne ved at fastholde muligheden for 

revision, dette ser vi også hensigtsmæssigt i forhold til at B-virksomhederne udgør en betydelig del af 

det danske erhvervsliv. EU-modellen, hvor der ikke er revisionspligt for B-virksomheder, vurderer vi 

ikke som en mulighed for Danmark på nuværende tidspunkt, grundet omfanget af virksomheder i 

denne regnskabsklasse samt finanskrisens påvirkning. Vi har derfor vurderet muligheden for at 

tilvalgserklæringer kan medvirke til en større succes for erklæringsstandarden. Vi mener 

tilvalgserklæringer kan være et godt supplement til erklæringsstandarden. Der kan være situationer 

med behov for større kontrol af enkelte regnskabsposter. Dermed kan sikkerheden som helhed højnes, 

uden behov for en revision efter de internationale revisionsstandarder. Muligheden for 

tilvalgserklæringer afhænger dog, i væsentlig grad, af prissætningen på de forskellige erklæringer; 

revision, udvidet gennemgang og tilvalgserklæringerne. 

Regeringen valgte at fastholde at begrebet revision fremadrettet dækker både en revision efter den nye 

erklæringsstandard og revision efter de internationale revisionsstandarder. Vi mener at denne 

beslutning er et udtryk for en nem og hurtig løsning, som kommer til at skabe unødig forvirring 

omkring indholdet af erklæringerne samt hvilke krav der stilles til revisor ved henholdsvis en revision 

og en udvidet gennemgang. Det er derfor vores anbefaling at regeringen tilpasser lovgivningen for på 

den måde at begrænse antallet af misforståelser og hjælpe til større succes. Revisors erklæringer har 

tidligere givet anledning til kritik, grundet manglende forståelighed, hvorfor sammenblandingen af en 

udvidet gennemgang og revision kan medføre yderligere forvirring og frustration over manglende 

forståelse for revisors erklæring. Vi vurderer derfor at det bliver en udfordring at skabe tilstrækkelig 

differentiering mellem de to erklæringer såfremt lovgivningen ikke reguleres herefter. 

Vi kan på baggrund af vores analyse konkludere at finanskrisen kommer til at have indflydelse på 

erklæringsstandardens succes. Det skyldes at finanskrisen har afledt et behov for større tillid og 

skærpede krav for pengeinstitutterne. Både regeringen og FSR er bevidste om at pengeinstitutterne kan 
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stille krav om revision og at virksomhederne derved ikke vil mærke en reel lempelse. Regeringen 

mener hovedsagelig det vil påvirke virksomhederne i den øvre grænse af regnskabsklasse B, hvorimod 

FSR mener det vil påvirke de små virksomheder med behov for kredit. FSR mener at det er 

pengeinstitutterne der sætter de faktiske grænser for erklæringsstandardens anvendelse. Generelt er der 

en forventning om at det tager tid før effekten kan ses og det er ligeledes vores vurdering at der ikke 

vil kunne ses en stor effekt de førstkommende år. 

Vi kan på baggrund af vores analyser og undersøgelser konkludere at kommunikation og information 

er to væsentlige faktorer i forhold til den nye erklæringsstandards succes i praksis. Det har afgørende 

betydning at virksomhederne, revisorerne og pengeinstitutterne får den nødvendige information 

omkring erklæringsstandarden for at den kan indgå som en integreret del af virksomhedernes valg af 

erklæringer fra revisor. Revisor har en afgørende rolle i forhold til kommunikation med 

virksomhedernes pengeinstitutter, hvorfor de i højere grad bør deltage i møder med virksomhedernes 

pengeinstitutter i de situationer hvor revisor vurderer at erklæringsstandarden finder anvendelse. Det 

er i denne forbindelse afgørende at revisor forholder sig objektivt hertil og foretager en konkret 

vurdering af virksomheden og ikke fastholder kerneproduktet, revision. Såfremt der skabes direkte 

dialog mellem revisor, pengeinstituttet og virksomheden, skabes der et bedre udgangspunkt for at 

foretage den optimale beslutning for den pågældende virksomhed. 

Både pengeinstitutterne og revisorerne skal imødegås med den fornødne information omkring 

erklæringsstandarden, for at den kan anvendes og dermed blive en succes i praksis. Vi har i den 

forbindelse vurderet at udarbejdelse af en pjece ville være relevant. Pjecen skal indeholde de 

væsentligste informationer omkring erklæringsstandarden samt oplysninger omkring muligheden for 

deltagelse i informationsmøder omkring erklæringsstandarden med mulighed for at stille relevante 

spørgsmål.  

Vi mener på baggrund af vores konklusion at der er grundlag for at bekræfte vores hypotese om at det 

er pengeinstitutterne der sætter grænsen for, hvornår den nye erklæringsstandard finder anvendelse. 

Grundet finanskrisen mener vi at størstedelen af de danske virksomheder er afhængige af deres 

pengeinstitut og dermed er det dem der sætter grænsen. Det er dog ikke vores vurdering at 

pengeinstitutterne sætter grænsen for anvendelse af erklæringsstandarden, i de situationer hvor 

virksomhederne ikke er afhængige af deres pengeinstitut.   
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6. Perspektivering  

Indeværende kapitel vil omhandle vores vurdering af de fremtidige konsekvenser af vedtagelsen af 

den nye erklæringsstandard. Konsekvenserne vil blive set i et større perspektiv, altså blandt andet i 

forhold til revisorerne og deres arbejde. 

I januar 2013 forventes det at embedsmændene udfærdiger erklæringsbekendtgørelsen for den nye 

erklæring107. Dermed er det først på dette tidspunkt at det endeligt fastslås hvad revisor skal lave af 

arbejdshandlinger. Det forventes at standarden tager udgangspunkt i FSRs oplæg hertil, men er på 

nuværende tidspunkt ikke vidende herom. Hvad erklæringsstandarden reelt vil indebære for revisors 

arbejde, kan vi derfor ikke fastslå i denne afhandling. Vi vil dog tage sigte i FSRs oplæg og her 

forholde os til betydningen af revisors arbejde. Der tænkes således på omfanget, i forhold til gældende 

erklæringsstandarder og hvilken praktisk betydning det får i revisionsbranchen. 

Erklæringsstandarden ifølge FSR vil som tidligere nævnt, tage udgangspunkt i revisors 

arbejdshandlinger ved review, med tillæg af supplerende handlinger. De supplerende handlinger skal 

dermed give den ekstra grad af sikkerhed. Der skal derfor indhentes eksterne bekræftelser i begrænset 

omfang, sammenlignet med en revision. Erklæringen lægger dermed op til et mindre omfangsrigt 

arbejde for revisor, og dette må derfor, få betydning for prissætningen. I revisionsbranchen er revisors 

honorar for udførelse af revision, ifølge FSR, presset betydeligt i bund. Der ses derfor ikke den samme 

økonomiske forskel i erklæringerne for review og revision som der tidligere har været. Det må få 

betydning for prisen for en udvidet gennemgang, da vi vurderer at markedet ikke tillader en pludselig 

stigning i honoraret for udført revision. Virksomhederne er yderst prisbeviste og vi vurderer derfor at 

der vil opstå konkurrence i forhold til prisfastsættelsen af erklæringen. Virksomhederne presser 

revisors honorar og har ikke problemer med at skrifte revisor, såfremt en anden revisor kan udføre 

arbejdet til et lavere honorar.  

Vi vurderer at prissætningen for den nye erklæringsstandard kan betyde at den økonomiske gevinst 

ved valg af udvidet gennemgang, ikke opvejer den lavere grad af sikkerhed. Det risikeres at 

erklæringerne prismæssigt ligger på nogenlunde samme niveau med revision og det kan dermed 

betyde at virksomhederne ikke ønsker at anvende erklæringsstandarden. 

Det må kunne forventes at revisor pålægger virksomhederne at skulle betale for det ekstra arbejde, 

som den nye erklæringsstandard medfører. Altså ekstraarbejdet i at få tilpasset arbejdsgange og 

arbejdspapirer således at forholdene i den nye standard overholdes, for så vidt angår 

dokumentationskrav mv.. 

                                                           
107 Se bilag 7, Transskribering af interview med FSR 
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Jo større B-virksomhed der ønsker at overgå til den nye erklæringsstandard, jo større må det forventes 

at prisforskellen er. Honoraret for udførelse af revision på en større B-virksomhed er betydelig højere 

end honoraret for en lille B-virksomhed, da der naturligvis er færre arbejdshandlinger som revisor kan 

foretage. De fleste mindre B-virksomheder har ikke etableret effektive interne kontroller eller 

udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser og dermed bliver revisionen for disse allerede mindre 

omfattende, hvilket ses af honoraret. At en større B-virksomhed med interne kontroller og 

forretningsgangsbeskrivelser overgår til revision efter den nye erklæringsstandard, burde dermed 

kunne opleve en større økonomisk gevinst. Det er dog ikke vores forventning at større B-virksomheder 

får mulighed for at anvende den nye erklæring, grundet pengeinstitutternes ønske om revision af 

risikofyldte virksomheder.  

Vores forventning er, at det vil være et begrænset antal B-virksomheder der vil gøre brug af 

muligheden for den nye erklæringsstandard. Det vil være de virksomheder der trods finanskrisen ikke 

har behov for økonomisk støtte fra deres pengeinstitut. Det vil være virksomheder der gennem mange 

år har haft de samme forretningsforbindelser og samarbejdspartner - interessenter der må forventes at 

have større fokus på den personlige relation og ikke fokus på det regnskabsmæssige aspekt. 

Der vil naturligvis være et omfattende arbejde i at få kommunikeret den nye erklæringsstandard ud til 

omverdenen, og et stort arbejde for revisionsbranchen for at blive klar til at udføre arbejdet. Arbejdet 

med at informere og overbevise omverdenen om mulighederne ved den nye erklæringsstandard, vil 

formentlig ikke resultere i betydelig tilslutning fra virksomhederne og pengeinstitutterne fra start. Det 

må forventes at der går en årrække før effekten reelt vil vise sig. Vores vurdering er, at uanset 

omfanget af information og kommunikation, vil der altid være en naturlig modstand mod forandring. 

Et andet aspekt ved den nye erklæringsstandard, er udformningen af revisors erklæring. Som nævnt 

tidligere giver de nuværende erklæringer anledning til forvirring for regnskabsbrugeren. FSR har for 

nylig gennemført en undersøgelse vedrørende revisors påtegning, blandt professionelle investorer108. 

Undersøgelsen viste at revisors påtegning er vigtig, men at man er kritisk overfor indholdet, da 

påtegningen ikke er tydelig. Revisors påtegning er meget kortfattet og der efterspørges flere 

oplysninger generelt. Indholdet af revisors revisionspåtegning er underlagt europæisk lovgivning og 

det har dermed ikke været regeringens beslutning, hvad indholdet af erklæringen skulle være. IAASB 

åbner på nuværende tidspunkt op for, at der som tillæg til revisionspåtegningen, kan tilføjes specifikke 

krav fra de enkelte lande. FSR udtaler at der er tale om forbedringer, der kan imødekomme 

omverdenens kritik af revisors påtegning. De pointerer at der er nogle risici forbundet med 

muligheden. Revisors påtegning kan ende med at blive lang og dette ser de ikke som en fordel, set i 

                                                           
108 Nr. 11: Ændringer til revisors påtegning på vej, FSR – danske revisorer, 2012 
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forhold til de nuværende erklæringsstandarder. FSR mener at den nuværende påtegning har fordele og 

ulemper. Fordelen er at den er enkel og klar, men ulempen er at den er meget ensformig.  

Vi finder det væsentligt at se på ovenstående forslag fra IAASB og sammenholde med den forventede 

forvirring, der kommer til at være i det danske erhvervsliv med to revisionspåtegninger der giver 

differentieret grad af sikkerhed. At der muligvis åbnes op for at vi i Danmark ændrer i revisors 

revisionspåtegning, efter de internationale standarder, og vi samtidig skal udfærdige en erklæring 

vedrørende udvidet gennemgang, ser vi som en positiv udvikling. Det kan naturligvis give 

udfordringer, og skabe ulemper i forhold til at revisors påtegning kan blive for lang, men regeringen 

får mulighed for at tydeliggøre forskellene i revisors påtegning, afhængig af hvilken revision der 

udføres. Vi mener ikke at der i Danmark skal åbnes op for at revisorerne selv kan tilpasse den 

internationale erklæring ved revision, men derimod at regeringen lovmæssigt laver en tilføjelse til 

erklæringen, som medvirker til synliggørelse og begrænser forvirringen ved de forskellige erklæringer. 

Det er ikke kun erklæringen ved revision efter de internationale standarder, men især erklæringen 

tilknyttet den nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang. I denne skal det i særdeleshed 

synliggøres, at der ikke er tale om revision efter de internationale standarder, men en revision efter en 

dansk standard med lavere grad af sikkerhed. 

Hvorvidt regeringen vil have fokus på ovennævnte forhold ved udformning af erklæringen er vi ikke 

vidende om. Vi er derudover ikke vidende om regeringens synspunkt på IAASBs tiltag omkring 

muligheden for at tilføje landespecifikke krav til revisors erklæring om revision efter de internationale 

standarder. Vi forventer dog ikke at regeringen aktivt udnytter muligheden på nuværende tidspunkt. Vi 

har dog en forhåbning om at man drager nytte heraf, inde for en overskuelig fremtid. 
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