
Cand.merc.aud.  
Kandidatafhandling 

Institut for Regnskab og Revision 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

UDVIDET GENNEMGANG 
Interessenternes forventninger til den nye erklæringsstandard 

Limited Audit – Stakeholders’ expectations regarding the new declaration standard 

 

 

 

Dato for aflevering: 20. maj 2014 

Antal anslag / antal normalsider: 240.739 / 120 

Copenhagen Business School, 2014 

 

 

Udarbejdet af 

 

        

Maia Krøier Madvig Kjær   Monica Häckert 

     

 

 



 

 
 

Indholdsfortegnelse 

 

Executive summary............................................................................................................................................ 3 

1 Indledning .................................................................................................................................................. 4 

1.1 Problemformulering .......................................................................................................................... 6 

1.2 Afgrænsning....................................................................................................................................... 7 

1.3 Metode .............................................................................................................................................. 8 

1.3.1 Dataindsamling ............................................................................................................................ 10 

1.3.1.1 Primære data ............................................................................................................................... 11 

1.3.1.2 Sekundære data ........................................................................................................................... 13 

1.3.2 Kildekritik ..................................................................................................................................... 13 

1.4 Disposition ....................................................................................................................................... 13 

2 Regulering og erklæringstyper ................................................................................................................ 16 

2.1 Overordnet regulering ..................................................................................................................... 16 

2.2 Definition af SMV ............................................................................................................................. 18 

2.3 Behovet for revision ........................................................................................................................ 21 

2.4 Udvikling i revisionslempelsen i Danmark ....................................................................................... 24 

2.4.1 Anno 2006: .................................................................................................................................. 24 

2.4.2 Anno 2011: .................................................................................................................................. 25 

2.4.3 Anno 2013: .................................................................................................................................. 26 

2.5 Revision............................................................................................................................................ 26 

2.5.1 Regulering og formål ................................................................................................................... 26 

2.5.2 Arbejdshandlinger ....................................................................................................................... 28 

2.5.3 Erklæring ...................................................................................................................................... 32 

2.5.4 Rapportering ................................................................................................................................ 33 

2.6 Review ............................................................................................................................................. 35 

2.6.1 Regulering og formål ................................................................................................................... 35 

2.6.2 Arbejdshandlinger ....................................................................................................................... 37 

2.6.3 Erklæring ...................................................................................................................................... 38 

2.6.4 Rapportering ................................................................................................................................ 39 

2.7 Udvidet gennemgang ...................................................................................................................... 39 

2.7.1 Regulering og formål ................................................................................................................... 39 



 

 
 

2.7.2 Arbejdshandlinger ....................................................................................................................... 41 

2.7.3 Erklæring ...................................................................................................................................... 44 

2.7.4 Rapportering ................................................................................................................................ 45 

2.8 Delkonklusion .................................................................................................................................. 46 

3 Teori ......................................................................................................................................................... 50 

3.1 Forventningskløften......................................................................................................................... 50 

3.2 Virksomhedens interessenter ......................................................................................................... 53 

3.2.1 Koalitionsmodellen ...................................................................................................................... 53 

3.2.2 Virksomhedsledelse ..................................................................................................................... 54 

3.2.3 FSR – Danske revisorer ................................................................................................................ 55 

3.2.4 Erhvervsstyrelsen......................................................................................................................... 55 

3.2.5 Samarbejdspartnere .................................................................................................................... 55 

3.2.6 SKAT ............................................................................................................................................. 55 

3.2.7 Banker og kreditinstitutter .......................................................................................................... 56 

3.2.8 Interessenternes reaktioner ........................................................................................................ 56 

4 Empiriske data ......................................................................................................................................... 59 

4.1 Spørgeskemaundersøgelse – revisorer ........................................................................................... 59 

4.1.1 Interview – statsautoriseret revisor ............................................................................................ 60 

4.1.2 Udvælgelse .................................................................................................................................. 60 

4.2 Interviews – virksomhedsejere ........................................................................................................ 61 

4.2.1 Udvælgelse .................................................................................................................................. 62 

5 Analyse .................................................................................................................................................... 63 

5.1 Forståelse af revisors ydelser og værdien heraf .............................................................................. 64 

5.2 Kendskab til- og udbredelse af udvidet gennemgang ..................................................................... 68 

5.3 Honorar ............................................................................................................................................ 74 

5.4 Troværdighed .................................................................................................................................. 91 

5.5 Rapportering .................................................................................................................................. 101 

5.6 Generel opfattelse ......................................................................................................................... 109 

6 Konklusion ............................................................................................................................................. 117 

7 Perspektivering ...................................................................................................................................... 120 

Litteraturliste ................................................................................................................................................. 121 

Bilagsoversigt ................................................................................................................................................. 127 



 

 
3 

 

Executive summary 

This thesis is an introduction and discussion of the new Danish declaration standard udvidet gennem-

gang also known as extended review. The exemption from statutory audit has been in focus during the 

past few years, especially in Denmark but also in the rest of Europe. The reason is that a small compa-

ny will not be in need of the same audit work compared to a larger company. Therefore the aim of the 

new declaration standard is to reduce the audit costs regarding audit for small companies. However 

being exclusive to Denmark the new declaration standard is going against harmonization with the rest 

of Europe. This is what makes the product interesting. 

The consequences of changing from audit to udvidet gennemgang, can be comprehensive. The new 

declaration standard can diminish the probability for the auditor to discover and correct misstate-

ments. An adverse effect hereof could be the reputation of the auditor and the overall credibility of 

the financial statement. 

The purpose of this thesis is to examine and analyze the expectations towards the new declaration 

standard. Particularly with focus on the expenditures related to the audit, the credibility regarding the 

financial statement and the reporting circumstances. 

The result of our study shows that the knowledge of the new declaration standard among the partici-

pants is limited, but they are all aware of its existence. The companies on the one hand expect a de-

crease in the yearly expenses to the auditor. On the other hand the auditors do not expect to be able 

to decrease their time consumption with the new declaration standard compared to a traditionally 

audit. Therefore it is questionable if in fact the expenses concerning the auditor will decrease with the 

new declaration standard. Our study suggests that the companies expect that the financial institutions 

will not accept the new declaration standard as an alternative to a full audit. One of the reasons is the 

lack of credibility with the new declaration standard. Furthermore we see confusion because of the 

conclusion in the Auditors’ Report in the new declaration standard is so alike the conclusion used 

when it is an audit carried out, but not the same at all. 

The companies have to be aware of the demands from the stakeholders, especially those from the 

financial institutions. If the new standard is going to be a success it is important with information and 

knowledge both amongst auditors and companies. The confidence in the new standard has to increase 

for example through more awareness and practical use.   
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1 Indledning 

Der er i december 2012 af Regeringen og Folketinget vedtaget en ny erklæringsstandard kaldet ”Udvi-

det gennemgang”1. Den nye erklæringsstandard skal anses som et alternativ til revision for de små og 

mellemstore virksomheder i Danmark2. Det forventes, at op imod 95 procent af alle danske virksom-

heder kan anvende den nye erklæringsstandard, udvidet gennemgang3. Grundlaget for erklærings-

standarden har primært været at lempe de administrative og økonomiske byrder for de små og mel-

lemstore virksomheder og dermed give bedre vilkår for vækst4. Lempelse af byrden skal forstås såle-

des, at honoraret til revisor vil blive lavere, idet der skal udføres færre revisionslignende handlinger. En 

udvidet gennemgang vil indeholde grundelementerne i en revision, men der bliver ikke gået i dybden 

med alle detaljer5. Endvidere er ræsonnementet, at behovet for revision ikke nødvendigvis vil være det 

samme i en mindre, beskeden virksomhed som i en større og mere kompleks virksomhed6. 

Det er en interessant retning Danmark har taget inden for revision. Hidtil har Danmark bevæget sig i 

samme retning som EU ved at ensarte lovgivningen og retningslinjerne generelt, herunder at indføre 

lempelser til revisionspligten over en årrække. Den nye erklæringsstandard er en del af lempelsen af 

revisionspligten, men samtidig går Danmark i modsat retning af yderligere harmonisering med EU ved 

at udarbejde en særlig erklæringstype, der kun gælder i Danmark. Den nye erklæringstype afspejler, at 

det i Danmark er vurderet nødvendigt med et mellemprodukt. 

Vedtagelsen af den nye erklæringsstandard har medført en regulering, der medfører at virksomheder i 

regnskabsklasse B fra 1. januar 2013 kan vælge at få udført en udvidet gennemgang. Udvidet gennem-

gang kan vedtages på førstkommende ordinære generalforsamling og er gældende i det indeværende 

regnskabsår7. Det er som et alternativ til at vælge revision eller review8. Udvidet gennemgang kan for-

klares som det der i fagsprog kaldes et review med tillæg af supplerende handlinger, som vi også ken-

der fra en revision9. Udvidet gennemgang er således en mellemting af review og revision - også når det 

kommer til graden af sikkerhed, som revisor afgiver i sin påtegning på årsregnskabet. En erklæring om 

                                                           
1 FSR (2013) ”Udvidet gennemgang – et alternativ til revision for mindre virksomheder” 
2 FSR (2013) ”Udvidet gennemgang – et alternativ til revision for mindre virksomheder” 
3 FSR (2013) ”Hvordan får jeg solgt udvidet gennemgang?” 
4 FSR (2011) ”Udvidet gennemgang kan spare SMV’erne for 130 millioner” 
5 FSR (2011) ”Udvidet gennemgang kan spare SMV’erne for 130 millioner” 
6 FSR (2013) ”Udvidet gennemgang – et alternativ til revision for mindre virksomheder” 
7 KPMG (2013) ”Udvidet gennemgang – et alternativ for din virksomhed?” 
8 FSR (2013) ”Erklæringsbekendtgørelsen, som ændret april 2013” 
9 KPMG (2013) ”Udvidet gennemgang – et alternativ for din virksomhed?” 
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udvidet gennemgang vil have en mindre grad af sikkerhed på årsregnskabet for regnskabsbruger10 end 

en revisionserklæring11. 

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen har i april 2013 udtalt, at det forventes, at den nye erklæringsstandard 

vil spare de små og mellemstore virksomheder for ca. 25 procent af udgifterne til revisor, såfremt de 

vælger at anvende udvidet gennemgang12. Potentielt er det 47.000 virksomheder, der kan anvende 

erklæringsstandarden, og det vurderes at give en besparelse på 236 millioner kroner13. 

Det er dog i en tid med fokus på økonomi og tillid til virksomhederne relevant at huske på værdien af 

en revisionspåtegning. Virksomhedernes interessenter, såsom kreditinstitutter, leverandører, SKAT 

mv., skal have tillid til regnskabernes validitet. En virksomheds kreditinstitut kan forventes at kræve, at 

virksomhedens regnskab revideres, såfremt kreditten skal opretholdes for at sikre den ekstra sikker-

hed. Det er interessant at undersøge, hvorvidt virksomhederne og revisorerne forventer, at kreditinsti-

tutter fortsat vil kræve revision. Endvidere er det interessant, at diskutere hvor stor troværdighed revi-

sorer og virksomheder vil tillægge den nye erklæringsstandard, og dens muligheder på et marked som 

det danske. 

Som følge deraf vil vi gerne undersøge den effekt, som den nye erklæringsstandard kan forventes at 

medføre på honorarerne til revisor. Særligt om der kan være en problematik omkring en besparelse på 

25 % til revision, som Erhvervsstyrelsen forudser, og som virksomhederne som følge deraf forventer14. 

Vi vil gå i dybden med, om udvidet gennemgang giver tilstrækkelig grad af sikkerhed for regnskabets 

interessenter eller ender med at blive en erklæringsstandard, der ikke udnyttes fuldt ud som alternativ 

til revision og review. Samtidig undersøger vi, om der kan opstå tvivl og forvirring om rapporteringen 

til omverdenen i form af formuleringen af påtegningen, og særligt hvordan påtegningen skal tolkes 

sammenlignet med de øvrige erklæringstyper. 

Særligt vil vi undersøge aktørernes forventninger til udvidet gennemgang inden for tre centrale områ-

der; troværdighed, honorar og rapportering for derved at konkludere, hvorvidt udvidet gennemgang 

kan slå igennem i Danmark. 

  

                                                           
10 Regnskabsbruger er de personer der anvender og læser regnskabet f.eks. virksomheden, investorer mv. 
11 KPMG (2013) ”Udvidet gennemgang – et alternativ for din virksomhed?” 
12Erhvervsstyrelsen (2013) ”Små virksomheder kan spare millioner på ny revisionsmodel”  
13Erhvervsstyrelsen (2013) ”Små virksomheder kan spare millioner på ny revisionsmodel” 
14 Erhvervsstyrelsen (2013) ”Små virksomheder kan spare millioner på ny revisionsmodel” 
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1.1 Problemformulering 

I forlængelse af ovenstående indledning, er det særligt interessant at belyse, hvad virksomhederne og 

revisorer hver især har af forskellige forventninger til den nye erklæringsstandard. Det er spændende 

at undersøge aktørernes holdninger til udvidet gennemgang, da det er et nyt produkt i Danmark, især 

med særligt fokus på honorarusikkerhed, troværdighed og revisionskvalitet samt den endelige rappor-

tering og udbyttet af produktet. Vi ønsker at foretage en sammenligning af det nye produkt med alle-

rede eksisterende produkter. Det vil vi gøre for at vurdere og analysere behovet hos virksomhederne. 

For at kunne analysere forventningerne må vi se på, hvordan produktet forstås af interessenterne. Ved 

nedenstående hovedproblemformulering og tilhørende underspørgsmål, vil vi belyse problemstillin-

gen: 

 

Hvad forventer virksomhedsejere i klasse b-virksomheder vs. revisorer af den nye erklæringsstan-

dard udvidet gennemgang? 

 

Med det formål at besvare ovenstående problemformulering har vi oplistet en række underspørgsmål 

med tilhørende arbejdsspørgsmål: 

1. Hvordan reguleres henholdsvis revision, review og udvidet gennemgang? 

2. Hvordan vil teorien om forventningskløften have indvirkning på forståelsen af den nye erklærings-

standard? 

3. Hvordan har øvrige aktører reageret på den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang ved ind-

førelsen? 

3.1. Hvor stort er behovet for den nye erklæringsstandard? 

3.2. Hvordan forventes udvidet gennemgang at blive et seriøst alternativ på linje med revisi-

on? 

4. Er der en forventningskløft mellem virksomhedsejere og revisorer i forhold til udvidet gennemgang 

ved nedenstående faktorer? 

4.1. Påvirkning på honoraret på revisorers ydelser? 

4.2. Betydning for troværdigheden af virksomhedernes regnskaber? 

4.3. Tilstrækkelig rapportering? 
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1.2 Afgrænsning 

Dette afsnit vil gennemgå den afgrænsning, der foretages i forlængelse af afhandlingens problemfor-

mulering. Nedenfor er en række områder oplistet, som ikke vil blive medtaget i afhandlingen for på 

den måde at sikre, at fokus forbliver på den valgte problemstilling. 

Afhandlingen vil udelukkende have fokus på segmentet små- og mellemstore virksomheder, herefter 

benævnt SMV’ere. Det er derved indirekte regnskabsklasse B, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 1, 

der menes ved SMV’ere. Virksomheder i regnskabsklasse A og C vil derfor ikke blive inddraget, da de 

ikke har mulighed for at anvende den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang15. 

Samtidig omfatter ovenstående regnskabsklasse B forskellige virksomhedsformer. Vi vil i vores afhand-

ling kun have fokus på anparts- og aktieselskaber, herunder danske datterselskaber jf. selskabslovens § 

5, nr. 1, nr. 2 og nr. 3. Således er det ved henvisning i afhandlingen til SMV virksomheder kun denne 

virksomhedstype i regnskabsklasse B. Vi vil ikke inddrage holdingselskaber i afhandlingen. 

Afhandlingens emne vil kun indeholde forhold i Danmark, og derfor foretages der ikke sammenlignin-

ger af lignende erklæringer i andre lande. Vi vil kort inddrage EU definition af SMV-virksomheder, men 

derudover ikke komme dybere ind på EU og regler hermed. 

Vi tager udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens standard for udvidet gennemgang. Hvis vi finder det rele-

vant, vil vi inddrage FSR Danske Revisorers standard om udvidet gennemgang, da FSR’s standard er 

uddybet. 

Vores analyse og anvendelse af interessenter vil kun omfatte de interessenter, som vi finder relevante 

i forhold til vores problemformulering og som er modtager af den nye erklæringsstandard. Dem vi fin-

der relevante er; leverandører, pengeinstitutter, SKAT, revisorer og virksomhedsledere. 

Vores afhandling har fokus på udvidet gennemgang og vil inddrage de erklæringsstandarder, hvor vi 

mener, det er relevant at foretage sammenligning. Det er erklæringer med sikkerhed, revision og re-

view. Vi vil derfor ikke medtage erklæringsstandarden for assistance med regnskabsopstilling. 

Det antages i forbindelse med afhandlingen, at forventningskløften og forståelseskløften mellem revi-

sor og samfundet i væsentligt omfang eksisterer.  

I det omfang, der er behov for afgrænsning i øvrigt, vil vi gøre dette løbende igennem afhandlingen. 

                                                           
15 I afsnittet ”Regulering og erklæringstyper” vil vi definere SMV virksomheder ved inddragelse af EU definitionen. 
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1.3 Metode 

I dette afsnit beskriver og argumenter vi for den metode (metodologi), vi anvender i vores undersøgel-

sesproces og dataindsamling. Afsnittet forklarer, hvordan processen tilrettelægges, og uddyber hvor-

dan de indsamlede informationer og resultater anvendes i afhandlingen. Samtidig vil vi gennemgå me-

todelæren og dens forskellige begreber og niveauer, såfremt de er relevante i forhold til afhandlingen. 

 

Figur 1: Metodelærens begreber ordnet efter niveau. 

Kilde: Andersen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, s. 18. 

Metodologien er læren om de forskellige fremgangsmåder, vi kan anvende i forbindelse med undersø-

gelsesaktiviteter til at afdække vores problemstilling. Endvidere bruges metodologien til at afdække 

hvilke konsekvenser vores valg af fremgangsmåde har for de resultater, vi når frem til i undersøgelser-

ne. Underliggende antagelser for fremgangsmåderne inddrages, og de forklaringstyper der er tilfreds-

stillende medtages16. 

Videnskabsteori er læren om, hvad videnskab er og hvordan videnskaben udvikler sig og agerer i prak-

sis og i samfundsudviklingen generelt17. Det er læren om, hvad viden er, og hvornår og hvad der gør 

den videnskabelig. Samtidig inddrages undersøgerens opfattelse af data og videnskabssyn. Det inde-

bærer også, at undersøgerens antagelser og fordomme eller for-forståelser vil indgå18.  

I vores afhandling er vi af den overbevisning, at vi ikke er i stand til at adskille vores holdninger, værdi-

er og følelser fra det, vi undersøger. Det medfører, at vores undersøgelser bliver påvirket af vores for-

                                                           
16 Andersen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, s. 17. 
17 Andersen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, s. 17. 
18 Andersen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, s. 17. 
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udindtagne holdninger og erfaringer. Erkendelsesteorien må som følge deraf være subjektiv, da vores 

egne holdninger inddrages i processen. 

Undersøgelsesinstrumenter og undersøgelsesteknikker er begreber, der hænger sammen. Et undersø-

gelsesinstrument defineres som et fysisk eller begrebsmæssigt redskab eller instrument, som anven-

des i undersøgelsesprocessen19. Både et interview og et spørgeskema anses for et undersøgelsesin-

strument. 

Undersøgelsesinstrumenter anvendes i undersøgelsesteknikken. Mere konkret er en undersøgelses-

teknik en uddybning af, hvordan et undersøgelsesinstrument anvendes20. Undersøgelsesteknikken kan 

være, hvordan ovenstående interview eller spørgeskema udformes for at give det bedste og mest rele-

vante resultat. 

I afsnittet for dataindsamling vil vi gennemgå, hvilke undersøgelsesinstrumenter og undersøgelsestek-

nikker vi har anvendt. Opbygning, udformning og begrundelse for valg af vores teknikker og instrumen-

ter bliver ligeledes gennemgået. 

Undersøgelsesformål anskueliggør, hvad formålet med undersøgelsen er. Undersøgelsesformål kan 

opdeles i forskellige kategorier21. Vi har valgt at tage udgangspunkt i følgende to formål ved besvarelse 

af vores problemformulering: 

• Beskrivende: Vi beskriver den nye erklæringsstandard og sammenligner den med lignende 

produkter, 

• Eksplorativ: Vi vil gerne udforske holdningerne til indførslen af den nye erklæringsstandard, 

herunder specifikt hvilke forventninger virksomhedsejere og revisorer har til udvidet gennem-

gang. Da udvidet gennemgang endnu ikke er set i praksis, er der endnu ikke eksisterende ek-

sempler herpå. 

 

I figur 2 på næste side vises vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgange: 

                                                           
19 Andersen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, s. 18. 
20 Andersen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, s. 18. 
21 Andersen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, s. 21-24. 
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Figur 2: Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang. 

Kilde: Andersen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvisenskaberne”, s. 25. 

Vores afhandling er opbygget omkring fire grundlæggende elementer illustreret i ovenstående figur. 

Hertil kommer koblinger igennem vores analyse og tolkning, som binder de fire elementer sammen. Vi 

vil besvare problemformuleringen (hovedelement) ved at anvende de to øvrige grundelementer; teori 

og data. Endeligt vil vi konkludere på de problemstillinger, vi har konstateret. 

I afsnit 1.4 vil vi ved en illustration vise afhandlingens struktur og disposition. 

 

1.3.1 Dataindsamling 

Vores indsamlede data vil dels bestå af primære data og sekundære data. Vi har ved indsamling af lit-

teratur vurderet, om der er tale om primær og sekundær litteratur. Endvidere har vi vurderet hvorvidt 

det er kvantitative data eller kvalitative data. Om data er kvantitativ eller kvalitativ handler om, hvor-

dan data indsamles og bearbejdes. Kvantitativ data er baseret på tal og kvalitativ data kan opgøres på 

anden vis2223. Vi gennemgår dataindsamlingen nedenfor i henholdsvis primær og sekundær data. 

Den data, der indsamles, vil blive tolket som følge af vores egne erfaringer. Det medfører, at teorien vil 

blive gennemgået objektivt og analysen subjektivt. 

Vi har afsluttet dataindsamlingen af al litteratur generelt i december 2013. Indsamlingen af empiriske 

data er ligeledes afsluttet december 2013, bortset fra ét interview med en statsautoriseret revisor 

afholdt primo marts 2014. 

                                                           
22 Kvalitativ data kan eksempelvis opgøres igennem beskrivelser f.eks. et båndoptaget interview, notater mv. 
23 Andersen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, s. 26-31. 
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1.3.1.1 Primære data 

Vores primære data vil være baseret på empiri, der er både kvantitativ og kvalitativ. Empiri betyder 

erfaring og baseres på observationer og undersøgelser, vi udfører. Vores undersøgelser vil bestå af 

spørgeskemaer og interviews. Resultatet af vores interviews analyseres som kvalitativt data, og spør-

geskemaerne vil delvist analyseres og illustreres kvantitativt24, men også kvalitativt. Vores spørgeske-

ma er en survey undersøgelse, der viser et øjebliksbillede af situationen. 

Vi vil udsende spørgeskemaer til relevante interessenter. Allerførst vil vi udsende spørgeskemaerne til 

en række testpersoner for at sikre, at det er forståeligt, og at vi modtager anvendelige svar. Endvidere 

vurderer vi, at pålideligheden af besvarelserne bevares. Herefter tilpasses spørgsmålene, hvis det er 

nødvendigt, og vi udsender spørgeskemaet til de ønskede respondenter. Vores spørgeskemaer vil være 

afstemt til at omhandle vores tre temaer omtalt tidligere i afhandlingen. Derved forventer vi at kunne 

anvende svarene til besvarelse af vores problemstillinger. Vi har besluttet kun, at udsende spørgeske-

maet til revisorer, da vi mener, at et spørgeskema vil kunne anvendes på denne type af respondenter, 

og at de er yderst relevante i forhold til vores problemformulering. 

Fordelen ved at vi anvender spørgeskemaer, er at vi kan udsende det til en større respondentskare. 

Der vil som følge deraf også være en større sandsynlighed for svar. Det er vigtigt for vores undersøgel-

se, at respondenterne udgør en repræsentativ andel af den samlede relevante population. Derved kan 

vi anvende vores konklusioner som en generel viden inden for emnet. Endvidere kan vi beslutte hvilke 

respondenter, der skal modtage spørgeskemaet og på den måde begrænse ikke anvendelige svar fra 

ikke relevante respondenter. Besvarelser af spørgeskemaer er også forholdsvis nemme at efterbe-

handle og anvende i analysen bl.a ved illustrationer.  

Vores spørgeskemaer vil primært bestå af spørgsmål, hvor vi måler respondenternes holdninger til den 

nye erklæringsstandard. Dette sikrer en effektiv behandling af spørgeskemaerne ved indsamling. Vi har 

opdelt spørgsmålene i vores svarkategorier, og begrænset hvor respondenterne selv kan vælge svar 

(både åbne og lukkede spørgsmål). Vi ønsker, at respondenterne skal tage stilling til spørgsmålene, og 

vi har sikret os, at alle spørgsmål bliver besvaret. Endvidere har vi valgt at gøre brug af ”udsagn”. Det 

betyder, at vi har opstillet en række udsagn i forlængelse af vores temaer, hvor vi beder respondenter-

ne angive, i hvilken grad de er enige i udsagnene. 

                                                           
24 Andersen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, s. 152. 
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Resultatet af spørgeskemaerne vil være kvantitativt, da vi præsenterer det igennem tal. I de tilfælde 

hvor vi anvender åbenstående spørgsmål, vil besvarelserne dog blive analyseret som kvalitativt data. 

I forbindelse med spørgeskemaerne anvender vi den induktive metode i afhandlingen. Det betyder, at 

vi først indhenter data og derefter kobler vores teori på resultatet igennem vores analyse. 

Vi vil analysere spørgeskemaerne, og vores egne holdninger vil have indflydelse på tolkning af svarene. 

Beskrivelse af spørgeskemaet og metoden bag indsamlingen uddybes i analyseafsnittet kapitel 4. 

Vi har som supplement og forlængelse af vores spørgeskemaer valgt at interviewe et antal virksom-

hedsledere i relevante B-virksomheder samt en statsautoriseret revisor med bred erfaring inden for 

SMV-segmentet. Det er den videnskabelige tænkemåde, deduktion25, vi anvender ved denne empiri26. 

Her anvender vi vores teori til at udarbejde spørgsmål, vi efterfølgende kan omdanne til data i form af 

besvarelser i kvalitativ form. Vi har valgt at anvende interviewformen, da vi mener, vi derigennem kan 

få et bedre output til vores analyse af problemformuleringen. Dette kan vi, da det ved interview er 

muligt at få uddybet den interviewedes holdninger til og opfattelse af emnet. Vi kan desuden forbere-

de og stille relevante spørgsmål til respondenten. Vores empiri vil være holdninger og tanker til den 

nye erklæringsstandard direkte indsamlet fra involverede parter.  

Ligesom for spørgeskemaerne vil vi også ved interview foretage en test, inden vi interviewer de ud-

valgte respondenter. Respondenterne til interview er særligt udvalgt på baggrund af deres uddannelse, 

stilling og viden inden for området. De interviewede er anonyme, men vi og vejleder kender deres 

identitet.  

Spørgsmålene i interviewet vil være åbne spørgsmål, så vi netop får mulighed for at få uddybet hold-

ninger og værdier fra de involverede interessenter. Vi har ikke rettet i udsagn fra vores respondenter, 

hverken ved spørgeskema eller interviews, men for at forbedre læsevenligheden i nærværende af-

handling har vi rettet korrekturfejl i de inddragede citater. 

 

                                                           
25 Deduktion defineres som bevisførelsens eller tænkningens vej. Det er en fremgangsmåde vi kan anvende til at drage 
en videnskabelig konklusion. Vi anvender generelle principper og drager konklusioner om enkelte hændelser. Kilde: 
Andersen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, s. 35. 
26 Induktion defineres som opdagelsens vej. Det er ligeledes en fremgangsmåde vi kan anvende til at drage en viden-
skabelig konklusion. Induktion tager udgangspunkt i en hændelse og sammensætter en hændelse hertil. Kilde: Ander-
sen, I. (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, s. 35. 
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1.3.1.2 Sekundære data 

Vores sekundære litteratur skal anvendes sammen med den primære litteratur til at underbygge og 

verificerer den primære litteratur. Den indsamlede sekundære data vil både bestå af kvantitativ og 

kvalitativ data. Kvalitativ sekundær data som anvendes er; artikler, fagbøger, tidsskrifter27, pressemed-

delelser, rapporter og undersøgelser, andre kandidatafhandlinger, internationale revisionsstandarder 

samt diverse danske love. 

Kvantitativ sekundær data som anvendes er rapporter baseret på tal såsom survey undersøgelser og 

diverse statistikker. 

Der er igennem afhandlingen dels gjort brug af litteratur og plancher fra Cand.merc.aud.-studiet, kvali-

tativ data, og dels er der inddraget egne erfaringer fra revisionsbranchen. 

På baggrund af ovenstående jf. afsnit 1.3.1.1 og afsnit 1.3.1.2 mener vi, at det anvendte materiale er 

tilstrækkeligt til at afdække afhandlingens problemstillinger. 

 

1.3.2 Kildekritik 

De data herunder artikler, fagbøger, undersøgelser, pressemeddelelser, undervisningsmateriale mv., 

der er anvendt i forbindelse med afhandlingen vurderer vi ikke er fejlbehæftede, men godkendte og 

troværdige. Vi har ved dataindsamlingen været kritiske og vurderet hver enkelt kilde og afvejet om 

kilden kan anvendes i afhandlingen, og om den kan anses for pålidelig. 

Vi har ved spørgeskemaundersøgelser formidlet disse til relevante og troværdige respondenter. Da vi 

ikke er bekendt med alle respondenter til spørgeskemaet, som vi er ved interviewene, kan der være en 

vis risiko for at resultatet af undersøgelsen er misvisende. Vi har medtaget dette i vores overvejelser 

ved bearbejdning af svarene. Vores respondenter ved interviewene er særligt udvalgte og relevante 

grundet deres baggrund og viden inden for området. På den baggrund vurderes empirien anvendt i 

denne undersøgelse at være særlig relevant og tilstrækkelig til at analysere og besvare vores problem-

stilling.  

 

1.4 Disposition 

På næste side illustreres afhandlingens disposition og struktur. Strukturen afspejler opbygningen af 

indholdsfortegnelsen og viser, igennem hvilke områder vi vil besvare vores problemformulering. 

                                                           
27 Bl.a. Revision og regnskabsvæsen. 
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Figur 3: Afhandlingens disposition 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Kapitel 1: Indledningen omfatter vores tilgang til emnet og derigennem udformning af problemformu-

leringen med tilhørende arbejdsspørgsmål. Herefter vil vi redegøre for, hvordan afhandling afgrænses. 

Vi vil redegøre for vores valg af metode, herunder metode til indsamling af data, både primær data og 

sekundær data. Endeligt indeholder kapitlet en disposition. 

•IndledningKapitel 1

•Regulering og erklæringstyper
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•Review
•Udvidet gennemgang

•Delkonklusion
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•Teori
•Forventningskløften
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Kapitel 2: Kapitlet ”Regulering og erklæringstyper” omhandler den teoretiske baggrund for emnet. Vi 

har valgt at opdele kapitlet i underemner inden for hver erklæringstype. Det har vi gjort for at skabe et 

overblik og en rød tråd igennem afhandlingen. Kapitlet vil blive afrundet med en delkonklusion. 

Kapitel 3: Vi vil gennemgå teorien omkring forventningskløften, da den er yderst relevant for forståel-

sen af behovet for udvidet gennemgang. Kapitlet indeholder også en tilgang til en decideret forståel-

seskløft imellem interessenterne til det nye produkt. Vi vil anvende teorien i analysen i det efterføl-

gende kapitel. Endvidere er der en introduktion og en gennemgang af de involverede interessenter til 

udvidet gennemgang. Vi vil i kapitlet inddrage relevant sekundær litteratur omkring interessenternes 

holdninger og forventninger. Derved er kapitlet delvist teori og delvist analyse, som vi vil anvende se-

nere i afhandlingen. 

Kapitel 4: Kapitlet indeholder en indledning og giver et overblik over vores empiriske data, herunder 

hvordan de er anvendt i analysen. 

Kapitel 5: Kapitlet indeholder en analyse af den indsamlede data, herunder resultat af interviews og 

spørgeskema. Analysen gennemføres ved hjælp af den teori, vi har gennemgået i tidligere kapitler og 

har særligt fokus på vores tre specifikke temaer. Analysen vil ligesom kapitel 2 blive opdelt i afsnit, som 

gør at der er en rød tråd igennem afhandlingens teori og analyse. 

Kapitel 6: Kapitlet indeholder vores konklusion på afhandlingens problemformulering. 

Kapitel 7: Afslutningsvis vil vi foretage en perspektivering.  
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2 Regulering og erklæringstyper 

I dette kapitel vil vi redegøre for henholdsvis revision, review og udvidet gennemgang. Ved denne re-

degørelse vil vi beskrive de tre erklæringstypers formål, tilknyttede arbejdshandlinger og udformning 

af selve erklæringen for på den måde, at belyse forskellene og lighederne imellem erklæringstyperne. 

Før erklæringstyperne gennemgås i dybden, beskrives kort hvilken regulering, der anvendes i Danmark, 

definition af SMV segmentet, behovet for revision samt udviklingen i revisionslempelsen i Danmark. 

 

2.1 Overordnet regulering 

Godkendte revisorer er omfattet af Revisorloven. Revisorloven regulerer revisors ansvar, vilkårene for 

udførelse af revisionsopgaver samt reglerne om offentlig tilsyn med godkendte revisorer og revisions-

virksomheder28. Den overordnede ansvarlige myndighed er Erhvervsstyrelsen29. Under Erhvervsstyrel-

sen er der oprettet Revisortilsynet og Revisornævnet.  

Revisortilsynet har til opgave at foretage kvalitetskontrol af godkendte revisorer og revisionsvirksom-

heder30. En kvalitetskontrol skal udføres hos alle godkendte revisionsvirksomheder med højst 6 års 

mellemrum fra seneste kvalitetskontrol31. Revisortilsynets ansvar er at kontrollere om revisionsvirk-

somhederne opfylder kravene i revisorloven om uafhængighed og kvalitet, når revisionsvirksomheder-

ne udfører en revision eller afgiver en erklæring. Hvis en kvalitetskontrol afsluttes med et forbehold 

eller en supplerende oplysning, har revisortilsynet mulighed for følgende32: 

• Indhente flere oplysninger som muligvis kan eliminere forbeholdet eller den supplerende op-

lysning, 

• give revisionsvirksomheden en påtale, 

• give revisionsvirksomheden en påtale, som ligeledes indeholder et supplerende kontrolbesøg 

på et senere tidspunkt, 

• indbringe sagen for Revisornævnet, 

• videregive sagen til anklagemyndigheden eller andre myndigheder33. 

                                                           
28 Revisorloven § 1. 
29 Gath, P. (2012) Slide fra undervisning i Revision I 
30 Erklæringsbekendtgørelse nr. 487 § 1. 
31 Erklæringsbekendtgørelse nr. 487 § 4. 
32 Erklæringsbekendtgørelse nr. 487 § 37. 
33 Langsted, L. B., Andersen, P. Krüger & Kiertzner, L. (2012) ”Revisoransvar”, s. 146. 
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Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at Revisortilsynet ikke er en klageinstans34. Det er derimod Revi-

sornævnets ansvar at behandle klager over en revisor, som tilsidesætter de pligter, som dennes stilling 

medfører. Revisors pligter er som nævnt ovenfor fastlagt af Revisorloven. Revisornævnets bemyndigel-

se er ligeledes beskrevet i Revisorloven. Erhvervsstyrelsen kan indbringe en klage til Revisornævnet, 

hvis Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en undersøgelse finder fejl og mangler hos revisionsvirksom-

heden. 

En revisor, som tilsidesætter de pligter, som dennes stilling medfører, kan af Revisornævnet tildeles en 

advarsel eller pålægges en bøde på op til DKK 300.00035. Hvis revisoren gør sig skyldig i grov eller ofte 

gentaget forsømmelse, kan Revisornævnet frakende pågældende revisors godkendelse36. Revisions-

virksomheden kan ligeledes pålægges bøder på op til DKK 750.000, og virksomheden kan miste sin 

godkendelse til at udøve revisionsvirksomhed37. 

Udover de ovenstående myndighedsreguleringer, der er underlagt Erhvervsstyrelsen, har FSR38 – dan-

ske revisorer sammensat et responsumudvalg, der behandler indkomne sager, som vedrører godkend-

te revisorer. Responsumudvalget afgiver udtalelser om, hvorvidt en revisor overholder god regnskabs-

skik og god revisorskik39. Udvalget skal afgive responsa i sager, som indbringes af medlemmer af FSR, 

af lovgivningsmagten, de administrative myndigheder og domstolene40. Hvis sager indbringes af andre, 

kan udvalget selv vælge, om det vil afgive responsa. I de fleste tilfælde afgives responsa, uanset hvem 

der indbringer sagerne41. 

Udover ovenstående er der selvfølgelig også nogle internationale krav og påvirkninger, som stilles til 

revisorer42. Disse kan deles op i to forskellige grupper: 

• Danmarks medlemskab af EU, 

• FSRs medlemskab af den internationale revisorsammenslutning IFAC43. 

                                                           
34 www.revisortilsynet.dk/revisortilsynet 
35 Revisorloven § 44. 
36 Revisorloven § 44 stk. 4. 
37 Revisorloven § 44 stk. 4. 
38 Brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark, tidligere registrerede og statsautoriserede revisorer.  
39 Forretningsorden for FSR – danske revisorers Responsumudvalg, afsnit 1.1. 
40 Langsted, L. B., Andersen, P. Krüger & Kiertzner, L. (2012)”Revisoransvar”, s. 142. 
41 Langsted, L. B., Andersen, P. Krüger & Kiertzner, L. (2012)”Revisoransvar”, s. 142. 
42 Füchsel, K., Gath, P., Langsted, L. B. & Skovby, J. (2010), ”Revisor – regulering & rapportering”, s. 20. 
43 IFAC = International Federation of Accountants 
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Som følge af at Danmark er et medlemsland i EU, gælder de retsakter, der udstedes af fællesskabs-

myndigheden også i Danmark. EU udsteder to former for retsakter; Forordninger og direktiver. For-

ordninger har umiddelbart virkning for alle borgere og nationalstaterne i EU, og ligger et niveau højere 

end national lovgivning, hvilket betyder at forordningerne har forrang i forhold til dansk lovgivning44. 

Direktiver er ligeledes bindende for nationalstaterne, men ikke umiddelbart for borgerne før medlems-

landet har ændret gældende national lovgivning, således at de opfylder direktivets krav45. Revisorloven 

blev senest ændret i 2008, og den er tilpasset 8. selskabsdirektiv fra EU. Det 8. selskabsdirektiv inde-

holder krav om revisors efteruddannelse samt om dennes honorering, tavshedspligt, uafhængighed, 

kvalitetssikring, tiltrædelse og fratrædelse46. 

Gennem FSRs medlemskab af IFAC deltager FSR indirekte i udstedelse af revisionsvejledninger, de så-

kaldte ISA’er47. ISA’erne udarbejdes af IAASB48. IAASB er en uafhængig standard organisation, der ind-

går i IFAC. IAASB har til formål at udarbejde standarder af høj kvalitet om revision og andre erklæringer 

med sikkerhed49. Standarder erstatter selvfølgelig ikke dansk lovgivning, men ved oversættelse af de 

internationale standarder supplerer FSR med særlige danske krav. En revision skal udføres i overens-

stemmelse med de internationale revisionsstandarder, hvis en revisor er medlem af FSR, da revisor 

herigennem har forpligtet sig til at følge ISA’erne50. 

 

2.2 Definition af SMV 

Denne afhandling tager udgangspunkt i SMV-virksomheder, hvorfor det findes nødvendigt at definere, 

hvilke virksomheder der reelt er indeholdt i dette begreb.  Som beskrevet i vores afgrænsning er SMV-

virksomheder indirekte en del af regnskabsklasse B, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 1. Årsregn-

skabsloven § 7 beskriver opdelingen af regnskabsklasserne, som anvendes i Danmark. Årsregnskabslo-

ven er inddelt efter en byggeklodsmodel51, hvor virksomhederne bliver inddelt i de enkelte regnskabs-

klasser på baggrund af deres størrelser. Loven er inddelt i regnskabsklasser for at kunne stille højere 

krav til informationer fra de større virksomheder og samtidig forenkle kravene til de små virksomhe-

der. Byggeklodsmodellen betyder, at virksomhederne som minimum skal overholde de gældende krav 
                                                           
44 Füchsel, K., Gath, P., Langsted, L. B. & Skovby, J. (2010), ”Revisor – regulering & rapportering”, s. 20. 
45 Füchsel, K., Gath, P., Langsted, L. B. & Skovby, J. (2010), ”Revisor – regulering & rapportering”, s. 20. 
46 Füchsel, K., Gath, P., Langsted, L. B. & Skovby, J. (2010), ”Revisor – regulering & rapportering”, s. 21. 
47 ISA = International Standards on Auditing 
48 IAASB = International Auditing and Assurance Standard Board 
49 ISA 200, indledning. 
50 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Konklu-
sion”, s. 103. 
51 http://www.beierholm.dk/publikationer/regnskab/aarsregnskabsloven/indledning.html 
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Klasse A 
Personlige virk-
somheder og 
små virksomhe-
der med be-
grænset sikker-
hed 

Klasse B 
Små virksomhe-
der 
Balancesum 0-36 
mio. DKK 
Nettoomsætning 
0-72 mio. DKK 
Antal ansatte 0-
50 

Klasse C 
Mellemstore og 
store virksom-
heder 
Balancesum > 36 
mio. DKK 
Nettoomsæt-
ning >72 mio. 
DKK 
Antal ansatte 
>50 

Klasse D 
Børsnoterede og 
statslige aktie-
selskaber 
Uanset størrelse 

   

og lovgivning for den klasse, som de tilhører samt krav og lovgivning for de underliggende regnskabs-

klasser52. 

Nedenfor er skitseret, hvordan regnskabsklasserne er opdelt jf. årsregnskabslovens § 7. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Illustration af regnskabsklasserne jf. Årsregnskabslovens § 7. 

Kilde: http://www.beierholm.dk/publikationer/regnskab/aarsregnskabsloven/indledning.html samt egen tilvirkning 

Regnskabsklasse C deles op i mellemstore og store virksomheder (lille C og stor C). Da denne afhand-

ling beskæftiger sig med SMV-virksomheder og regnskabsklasse B, er det ikke fundet nødvendigt at 

skitsere opdelingen mellem en lille regnskabsklasse C og en stor regnskabsklasse C.  

Overordnet inddeles virksomhederne således efter deres størrelse målt på balancesum, nettoomsæt-

ning og antal ansatte. Virksomhederne flytter til en højere regnskabsklasse, hvis de på to af hinanden 

følgende regnskabsår overstiger to af de tre størrelsesgrænser. 

Erklæringsstandarden om udvidet gennemgang henvender sig til SMV-virksomheder53. På baggrund af 

de vedtagne grænser for anvendelse af udvidet gennemgang54 kan det konstateres, at regnskabsklasse 

B er den danske definition af SMV-virksomheder. 

Europa-Kommissionen har ligeledes en definition af SMV-virksomheder55. Europa-Kommissionen har 

ved vedtagelse af direktivet af 26. juni 201356 reduceret regnskabskravene til en SMV-virksomhed57. 

Fordelingen af virksomhederne er ligesom ved årsregnskabsloven inddelt efter størrelse. 

                                                           
52 http://www.beierholm.dk/publikationer/regnskab/aarsregnskabsloven/indledning.html 
53 FSR (2013) ”Udvidet gennemgang – et alternativ til revision for mindre virksomheder” 
54 Se disse skitseret i afsnit 2.6.1. 
55 Europa-Kommissionen ”Den nye definition af små og mellemstore virksomheder – Brugervejledning og erklæring” 
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Virksomheds-
kategori 

Antal ansatte Omsætning Balancesum 

Mikro-
virksomhed 

< 10 
< 2 mio. EUR 

Ca. 15 mio. DKK 
< 2 mio. EUR 

Ca. 15 mio. DKK 

Lille virksomhed < 50 
< 10 mio. EUR 

Ca. 75 mio. DKK 
< 10 mio. EUR 

Ca. 75 mio. DKK 

Mellemstor virk-
somhed 

< 250 
< 50 mio. EUR 

Ca. 373 mio. DKK 
< 43 mio. EUR 

Ca. 321 mio. DKK 

 

 

 

 

På næste side er skitseret Europa-Kommissionens størrelser for virksomheder i kategorien SMV’ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Illustration af Europa-Kommissionens definition af SMV-virksomheder58 

Kilde: Europa-Kommissionen, ”Den nye definition af små og mellemstore virksomheder – Brugervejledning og erklæ-

ring” samt egen tilvirkning 

Som beskrevet ovenfor, ændres regnskabsklassen, hvis to af de tre størrelser overskrides jf. årsregn-

skabsloven. I Europa-Kommissionens definition er grænserne for antal ansatte obligatoriske og skal 

således overholdes, mens en SMV-virksomhed kan vælge at overholde enten omsætning eller balan-

cen59. Ændring af virksomhedskategori sker, hvis grænserne overskrides i to af hinanden følgende 

regnskabsår. 

Sammenholdes de to definitioner bemærkes der væsentlige forskelle på størrelsesniveauerne. Dette 

giver indikationer om, en modsat retning mod harmonisering med EU. Det tyder på at udvidet gen-

nemgang er et udtryk for et mellemprodukt60 som er vurderet nødvendigt for de danske virksomheder 

                                                                                                                                                                                                 
56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013. 
57 KPMG (2011) ”Forslag til nyt europæisk regnskabsdirektiv”. 
58 Til anvendelse af omregning af EURO til DKK er anvendt kursen pr. 30. december 2013 hentet på 
www.danskebank.dk.  
59 Europa-Kommissionen ”Den nye definition af små og mellemstore virksomheder – Brugervejledning og erklæring” s. 
13. 
60 Et produkt mellem revision og review som begge kan refereres til internationalestandarder, hvorimod udvidet gen-
nemgang udarbejdes i henhold til en dansk standard. 
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og det danske samfund. Jens Røder, Generelsekretær i NRF61, har udtalt følgende, som ligeledes viser 

andres holdninger til modsat harmonisering med EU: 

”Det er tankevækkende, at grænserne for ophævelse af den lovpligtige revision stadigvæk ikke er har-

moniserede i EU og en egentlig total harmonisering har tilsyneladende lange udsigter”62 

I resten af denne afhandling vil vi tage udgangspunkt i B-virksomheder, når vi nævner SMV-

virksomheder. 

 

2.3 Behovet for revision 

I dette afsnit vil vi kort redegøre for behovet for revision og alternativet udvidet gennemgang.  

En profession opstår, når der i samfundet er et behov for netop denne profession63. Årsagen til, at be-

hovet for revision i sin tid opstod, var at virksomhederne for at understøtte deres regnskabers trovær-

dighed, fik en revisor til at føre kontrol med regnskabsaflæggelsen og rapporteringen64. Investorer øn-

sker, at informationerne i regnskaberne bliver verificeret af en kompetent og uafhængig tredjemand. 

Herudover har den stigende skærpelse og udbygning af lovgivningen, både regnskabsmæssigt og skat-

temæssigt, medført et større behov for rådgivning og assistance. Netop revisionsprofessionens kompe-

tencer inden for økonomi og regnskab betyder, at der er et behov for revisorers ydelser65. 

Man kan spørge sig selv, hvorfor virksomheder ønsker at betale for revision. Det simple svar er, at det 

er reguleret ved lov66. Men samtidig er der ofte en valgfrihed, afhængig af hvilken regnskabsklasse 

virksomheden tilhører.  

For at man kan basere beslutninger på økonomiske informationer, skal de være troværdige. Informati-

onerne bliver troværdige, såfremt de kommer fra en kilde, der er tillid til. Revisorer er den kilde, og for 

at der er tillid til revisor, skal denne være uafhængig og kompetent
67. Revisor udtaler sig om informati-

onerne i regnskabet igennem påtegningen på årsregnskabet. De to begreber kan defineres således: 

                                                           
61 NRF: Nordisk Revisor Forbund 
62 Revision og regnskabsvæsen, Røder, J. (2013), ”Udvidet gennemgang – sker der noget i andre europæiske lande?” 
63 Langsted, L. B., Andersen, P. K. & Kiertzner, L. (2012), ”Revisoransvar”, s. 19. 
64 Langsted, L. B., Andersen, P. K. & Kiertzner, L. (2012), ”Revisoransvar”, s. 19. 
65 Langsted, L. B., Andersen, P. K. & Kiertzner, L. (2012), ”Revisoransvar”, s. 19. 
66 Eilifsen, A., Messier Jr., W. F., Glover, S. M. & Prawitt, D. F. (2010), ”Auditing & Assurance services”, s. 5-6. 
67 Langsted, L. B., Andersen, P. K. & Kiertzner, L. (2012), ”Revisoransvar”, s. 20. 
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• Uafhængig: Revisor må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagen, og uafhængig-

heden skal baseres på, hvad tredjemand vil anse for at være et uafhængigt forhold. Uaf-

hængighed er med til at styrke revisors integritet, objektivitet og professionelle skepsis68. Revi-

sors uafhængighed reguleres i Revisorloven, Uafhængighedsbekendtgørelsen, Uafhængigheds-

vejledningen, Etiske regler for revisorer og ISA’erne69. 

• Kompetent: Revisor skal sikre sig denne er kompetent til at udføre opgaven i overensstemmel-

se med faglige standarder og krav, samt at denne er i stand til at afgive en erklæring, der er 

passende70. 

Teorien ”principalagentteori” kan anvendes til at beskrive og uddybe behovet for revision. I den sam-

menhæng benævnes ledelsen agent og ejeren principal
71.  I teorien er der tre aktører; ejeren, ledelsen 

og revisor. Teorien kan illustreres som nedenfor: 

 

Figur 6: Illustration af relationerne i principalagentteori og behovet for revision 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra ”Eilifsen, A., Messier Jr., W. F., Glover, S. M. & Prawitt, D. F. (2010),  ”Audit-

ing & Assurance services”, s. 7. 

                                                           
68 ISA 200, A16 
69 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Konklusion”, 
s. 71. 
70 ISA 220, 14. 
71 Eilifsen, A., Messier Jr., W. F., Glover, S. M. & Prawitt, D. F. (2010), ”Auditing & Assurance services”, s. 6. 
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Ifølge teorien opstår der ofte asymmetri i de informationer, der går frem og tilbage imellem principa-

len og agenten. Det sker, fordi agenten oftest har et mere indgående kendskab til virksomhedens øko-

nomi end principalen. Samtidig kan ledelse og ejer have forskellige interesser i virksomheden. Hvis 

ledelsen handler for egen vinding, kan det være i modstrid med ejerens ønsker, og der opstår en inte-

ressekonflikt. F.eks. kan ledelsen forsøge at manipulere regnskabet, hvis ledelsen er bonusaflønnet 

dvs. aflønnet afhængig af virksomhedens resultat. Ejeren kan sikre sig selv imod ledelsens incitament 

til at opfylde egne interesser ved at reducere ledelsens mulighed for bonus. Dog er der større sandsyn-

lighed for, at ledelsen i stedet for ingen bonus vil acceptere en form for kontrol. Kontrollen består i 

rapportering til ledelsen, og denne rapportering kan revisor være involveret i, når principalen videregi-

ver kontrolopgaven til revisor72. Kontrolopgaven videregives for at sikre retvisende rapporter og dispo-

sitioner.  

Det er illustreret i ovenstående figur 6, hvordan revisor ifølge principalagentteorien bliver et mellem-

led over for ejere i virksomhederne og deres ledelse. Det er vigtigt, at revisor agerer uafhængigt og 

kompetent over for ejeren, så der er et intakt tillidsforhold over for både ejeren og over for omverde-

nen. Revisor skal altid agere som offentlighedens tillidsrepræsentant73. 

Revisor udtaler sig på baggrund af rapporteringen fra agenten om kvaliteten af regnskabet, som an-

vendes af virksomhedens øvrige interessenter. 

Det konstateres samtidig, at teorien primært anvendes til at forklare interessekonflikter i virksomhe-

der, hvor ledelse og ejer ikke er den samme person. I SMV’erne er der ofte et sammenfald i aktørerne 

principal og agent grundet virksomhedernes størrelser. Derved opstår der ikke interessekonflikter som 

i principalagentteorien. Der vil dog fortsat være et ønske fra virksomhedens øvrige interessenter om, 

at regnskabet er troværdigt. 

Teorien illustrerer tydeligt behovet for revision i samfundet. 

Endvidere kan principalagentteorien udvides med spørgsmålet om troværdighed. Når revisor skal age-

re som offentlighedens tillidsrepræsentant kræver det, at der er troværdighed over for erhvervet. Re-

visorer er direkte medvirkende til samfundets tillid til de finansielle markeder74. Samtidig er det reviso-

rernes funktion at give interessenterne en sikkerhed over for fejlagtige årsrapporter aflagt af virksom-

                                                           
72 Eilifsen, A., Messier Jr., W. F., Glover, S. M. & Prawitt, D. F. (2010), ”Auditing & Assurance services”, s. 6. 
73 Revisorloven § 24. 
74 Broberg, Pernilla (2013) ”The Auditor at Work, A study of auditor practice in Big 4 audit firms”, side 83. 
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heder med egeninteresser75. Det er derved altafgørende, at der er en troværdighed til revisorstanden 

og revisorers ydelser, ellers er der ikke et behov for ydelserne revisorer leverer. Der skal være tillid til 

revisors kompetencer og faglige vurderinger. 

At der er tillid til revisor, og at reviderede regnskaber er troværdige betyder, at regnskabsbruger skal 

bruge mindre energi og tid på at analysere alle risici76. Samtidig er det ikke alle der kender nok til revi-

sionsprocessen og revisionssystemer til at vurdere troværdigheden. For ikke at gøre tingene for van-

skelige tillægger samfundet revisors systemer og processen troværdighed og tillid. Den troværdighed 

bliver kun udfordret, når revisorstanden fejler ved ikke at levere den sikkerhed og det resultat, som 

samfundet forventer77. Derved er behovet for revision og tillid til regnskaber stort, selvom samfundet 

ikke ved meget om det arbejde, revisor udfører ved en revision78. 

 

2.4 Udvikling i revisionslempelsen i Danmark 

I dette kapitel beskrives kort udviklingen i revisionslempelsen i Danmark. Indførelse af udvidet gen-

nemgang er en del af lempelsen af revision i Danmark. Vi finder det derfor vigtigt at skitsere, hvorledes 

revisionen er blevet lempet hen over årene i Danmark. Nedenfor har vi udarbejdet en tidslinje, som 

viser udviklingen i revisionspligten, markeret med årstal, hvor der er indført lempelser: 

 

 

Figur 7: Illustration af lempelse i revisionspligten 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

2.4.1 Anno 2006: 

Allerede i år 2006 var der et ønske om at reducere den administrative byrde, som revision af årsregn-

skabet medfører. For at give virksomhederne en lettelse blev der den 21. marts 2006 vedtaget at 

                                                           
75 Broberg, Pernilla (2013) ”The Auditor at Work, A study of auditor practice in Big 4 audit firms”, side 83. 
76 Broberg, Pernilla (2013) ”The Auditor at Work, A study of auditor practice in Big 4 audit firms”, side 85. 
77 Broberg, Pernilla (2013) ”The Auditor at Work, A study of auditor practice in Big 4 audit firms”, side 87-88. 
78 Broberg, Pernilla (2013) ”The Auditor at Work, A study of auditor practice in Big 4 audit firms”, side 88. 
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SMV’ere kunne fravælge revisionen. Det var muligt for virksomheder at fravælge revisionen, hvis de på 

to af hinanden følgende regnskabsår ikke overskred to af følgende størrelser79: 

• En balancesum på 1,5 mio. kr., 

• En nettoomsætning på 3 mio. kr., 

• Et gennemsnitligt antal ansatte på 12 i løbet af regnskabsåret. 

Lempelsen i revisionspligten gjaldt for de regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2006 eller senere. 

2.4.2 Anno 2011: 

Den 1. juni 2010 vedtog folketinget at indføre endnu en lempelse i revisionspligten for SMV’ere. Bag-

grunden for den yderligere lempelse var et ønske om at fritage endnu flere SMV’ere fra de krav om 

revision af årsregnskabet, som større virksomheder var underlagt80. Fra den 1. januar 2011 kunne virk-

somheder således fravælge revisionen, hvis de på to af hinanden følgende regnskabsår ikke overskred 

to af følgende størrelser: 

• En balancesum på 4 mio. kr., 

• En nettoomsætning på 8 mio. kr., 

• Et gennemsnitligt antal ansatte på 12 i løbet af regnskabsåret. 

Disse størrelseskriterier gælder stadig for virksomheder, som vil fravælge revisionen eller få udført et 

review i stedet for revision. 

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med SKAT fået foretaget en opgørelse over, hvor mange virksom-

heder, som har fravalgt revisionen81. Opgørelsen viser, at samlet set har ca. 27.000 virksomheder fra-

valgt revisionen i 2009. Dette svarer til, at ca. 37 % af alle de virksomheder, der havde mulighed for at 

fravælge revision rent faktisk valgte at benytte sig af denne mulighed82. Det betyder også, at næsten to 

tredjedele af virksomhederne har bibeholdt revisionen til trods for, at de har muligheden for at fra-

vælge denne. 

 

                                                           
79 Advokatfirmaet Kjellegaard Jensen, http://www.nkj-legal.com/index.php?id=11,55,0,0,1,0 
80 Ernst & Young, http://www.ey.com/DK/da/Services/Assurance/Accounting-Compliance-and-Reporting/artikel---
lempelse-af-revisionspligten-240610 
81 Erhvervsstyrelsen (2012) ”Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt” 
82 Erhvervsstyrelsen (2012) ”Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt” 
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2.4.3 Anno 2013: 

Den 6. december 2012 vedtog folketinget at indføre en forenkling af revisionspligten, som indebærer 

at SMV’ere kan vælge at få udført en udvidet gennemgang i stedet for fuld revision. Udvidet gennem-

gang er beskrevet i afsnit 2.7. Fra den 1. januar 2013 kan virksomheder således fravælge revisionen, 

hvis de på to af hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser: 

• En balancesum på 36 mio. kr., 

• En nettoomsætning på 72 mio. kr., 

• Et gennemsnitligt antal ansatte på 50 i løbet af regnskabsåret. 

 

I resten af afhandlingen vil vi ikke komme yderligere ind på fuld lempelse af revisionspligten, herunder 

fravalg af revision. Vi har fundet det nødvendigt at skitsere den historiske lempelse af revisionen for at 

vise, at udvidet gennemgang er en del af denne lempelse, men vi vil herefter udelukkende beskæftige 

os med udvidet gennemgang sammenholdt med revision og review. Vi vil derfor ikke komme yderlige-

re ind på lempelserne historisk.  

 

2.5 Revision 

I nærværende kapitel vil vi beskrive revision, herunder formålet med og regulering af revision samt 

hvilke generelle arbejdshandlinger, der udføres ved revision, hvordan erklæringen er udformet, og 

hvilke krav der er til rapporteringen ved revision. 

2.5.1 Regulering og formål 

Formålet med revision reguleres i International Standards on Auditing83 200, hvor det står beskrevet, 

at formålet med revision er at styrke tillidsbåndet mellem de tiltænkte brugere og selve regnskabet84. 

ISA 200 redegør for, at revisors overordnede mål ved revision af regnskaber 85 er at opnå en høj grad af 

sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og at revisor forsyner regnska-

bet med en erklæring. Den høje grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlin-

formation skal ske uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl86. Revisor opnår høj grad 

af sikkerhed ved at indsamle tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for således at kunne nedbringe revi-

                                                           
83 Herefter nævnt som ISA. 
84 ISA 200, 3. 
85 ISA 200, 11. 
86 ISA  200, 5. 
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sionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau87. Om revisionsrisikoen er reduceret til et acceptabelt lavt 

niveau, afhænger af det konkrete revisionsbevis og er en faglig vurdering. Derfor er det svært at sætte 

specifikke retningslinjer for, hvornår et acceptabelt lavt niveau er opnået88. 

Den udførte revision skal være omkostningseffektiv for virksomheden, der revideres. Det betyder, at 

det ikke er muligt for revisor at opnå absolut sikkerhed, da dette vil indebære overvågning af samtlige 

transaktioner i virksomheden. En sådan overvågning vil alt andet lige medføre et højt revisionshonorar, 

der ikke er tilsvarende omkostningseffektivt for virksomheden. Ved at udføre forskellige stikprøver mv. 

opnår revisor en overbevisning omkring de indhentede revisionsbeviser89 og at de regnskabsoplysnin-

ger, ledelsen har videregivet, er retvisende90. Ved opnåelse af høj grad af sikkerhed antages det, at 

revisors konklusion er korrekt med ca. 95 % sikkerhed91. 

ISA’erne indeholder mål, krav, vejledninger mv., som har til formål, at hjælpe revisor med opnåelse af 

høj grad af sikkerhed. Revisor skal herudover altid anvende faglige vurderinger og udvise professionel 

skepsis under hele planlægningen og revisionen92. 

I henhold til Årsregnskabslovens § 11 skal årsregnskabet give et retvisende billede af virksomhedens 

aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Begrebet retvisende billede betyder kort sagt, at 

regnskabets tal skal have hold i virkeligheden93. Årsagen til, at årsregnskabet skal udarbejdes således, 

er at regnskabsbrugerne skal kunne foretage økonomiske beslutninger ud fra årsregnskabet94. Argu-

mentationen for, hvornår et årsregnskab giver et retvisende billede kan variere alt afhængig, af hvilke 

interessenter, der spørger. Disse forskellige forventninger til årsregnskabet skaber en forventnings-

kløft. Forventningskløften er et udtryk for uoverensstemmelser imellem det offentligheden forventer, 

at revisor udfører og det, revisor reelt udfører95. Der henvises til afsnit 3.1, hvori der er en mere dyb-

degående beskrivelse af forventningskløften. 

                                                           
87 ISA 200, 5. 
88 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Konklu-
sion”, s. 37. 
89 Se en uddybning af revisionsbevis under afsnittet 2.5.2 ”Arbejdshandlinger” 
90 FSR (2013) ”Revision og årsregnskaber – hvem står på mål for årsregnskabet?”, s. 5. 
91 Füchsel, K., Gath, P., Langsted, L. B. & Skovby, J. (2010), ”Revisor – regulering & rapportering”, s. 173. 
92 ISA 200, 7. 
93 FSR (2013) ”Revision og årsregnskaber – hvem står på mål for årsregnskabet?”, s. 5. 
94 ÅRL § 12, stk. 2. 
95 Bøg, K. C. og Kiertzner, L. (2010): ”Professionsetik for revisorer”, s. 14. 
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Alle virksomheder kan vælge at lade deres årsregnskab blive revideret. Dog er der virksomheder, som 

er tvunget til at vælge revision. Disse virksomheder har årsregnskaber, der overskrider følgende krite-

rier: 

• En balancesum på 4 mio. kr., 

• En nettoomsætning på 8 mio. kr., 

• Et gennemsnitligt antal ansatte på 12 i løbet af regnskabsåret. 

 

2.5.2 Arbejdshandlinger 

Revisor skal altid opnå forståelse for virksomheden, herunder etablere en fælles forståelse med virk-

somheden om vilkårene for revisionen96. Den fælles forståelse skal aftales mellem revisor og virksom-

heden97, og denne aftale skal anføres i et revisionsaftalebrev eller i en anden passende skriftlig aftale98. 

Aftalebrevet fungerer som en kontrakt mellem parterne, der beskriver såvel revisors ansvar, som virk-

somhedens ansvar samt forebygger misforståelser mellem parterne99. 

I forbindelse med revisionen skal revisor udføre risikovurderingshandlinger100. Risikovurderingshand-

linger går ud på at forstå virksomheden, dens omgivelser, branche, art mv.101 og dens interne kontrol-

ler102. Disse handlinger bidrager til revisors grundlag, for at identificere og vurdere risici for fejlinforma-

tion på regnskabs- og revisionsmålsniveau103. Risikovurderingshandlinger skal omfatte både fore-

spørgsler til den daglige ledelse, analytiske handlinger, observationer og inspektioner104. Mindre virk-

somheder med få ansatte har måske ikke samme mulighed for at etablere funktionsadskillelse som en 

større virksomhed. Alle de forskelligheder, der findes i virksomhederne, skal indarbejdes i den revisi-

onsstrategi, som revisor skal anvende i forbindelse med udførslen af revisionen. Revisionsstrategien 

fastlægger revisionens omfang, tidsmæssige placering og strategi105. Revisionsstrategien skal indehol-

de test af kontroller og substanshandlinger (detailtest og substansanalytiske handlinger)106. Ud fra re-

                                                           
96 ISA 210, 3. 
97 ISA 210, 9. 
98 ISA 210, 10. 
99 Eilifsen, A., Messier Jr., W. F., Glover, S. M. & Prawitt, D. F. (2010),”Auditing & Assurance services”, s. 147. 
100 ISA 315, 5. 
101 ISA 315, 11. 
102 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 93. 
103 ISA 315, 5. 
104 ISA 315, 6. 
105 ISA 300, 7. 
106 Eilifsen, A., Messier Jr., W. F., Glover, S. M. & Prawitt, D. F. (2010),”Auditing & Assurance services”, s. 156. 
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visors kendskab til virksomheden kan revisor sammensætte revisionsstrategien således, at revisor får 

bedst muligt revisionsbevis. 

Jævnfør ISA 500 har revisor som mål at udforme og udføre revisionshandlinger således, at revisor op-

når tilstrækkelig og egnet revisionsbevis. Med tilstrækkelig og egnet revisionsbevis kan revisor blive i 

stand til at drage rimelige konklusioner, som kan anvendes til den endelige revisionskonklusion107. Som 

beskrevet skal revisionsbeviset være tilstrækkeligt og egnet, hvilket er begreber, der indbyrdes er for-

bundet.  

Tilstrækkeligt baseres på målestokken af mængden af revisionsbevis108. Mængden af revisionsbevis 

hænger sammen med revisors vurdering af risikoen for fejlinformation, det vil sige, at det oftest er 

således, at jo større risiko for fejlinformation, desto større behov for revisionsbevis109. Derudover af-

hænger mængden af revisionsbevis ligeledes af kvaliteten af det opnåede revisionsbevis, det vil sige, at 

jo bedre kvaliteten af revisionsbeviset er, desto mindre mængde af revisionsbevis er formentlig nød-

vendig110.  

Egnethed baseres på målestokken for revisionsbevisets kvalitet, hvilket vil sige, at revisionsbevisets 

relevans og pålidelighed er med til at understøtte de konklusioner, som den endelige revisionskonklu-

sion baseres på111. Indhentelse af mange revisionsbeviser opvejer dog ikke dårlig kvalitet. Det er revi-

sors faglige vurdering, som afgør, hvornår et revisionsbevis har den nødvendige tilstrækkelighed 

(mængde) og egnethed (kvalitet)112. 

  

                                                           
107 ISA 500, 4. 
108 ISA 500, A4 
109 ISA 500, A4. 
110 ISA 500, A4. 
111 ISA 500, A5. 
112 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 37. 
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Sammenhængen mellem væsentlighed, risiko og yderligere revisionshandlinger kan opsummeres såle-

des: 

 

Figur 8: Sammenhæng imellem væsentlighed, risiko og yderligere revisionshandlinger. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I forbindelse med fastsættelse af revisionsstrategien skal revisor fastlægge væsentlighed ved planlæg-

ning og udførelsen af revisionen113. Fastsættelse af væsentlighed er beskrevet i ISA 320. Væsentlighed 

påvirkes af revisors faglige vurderinger og revisors opfattelse af regnskabsbrugerens behov for finan-

sielle oplysninger114. Ved fastsættelsen skal revisor vurdere, hvor stor en mængde af fejlinformation, 

der fra regnskabsbrugers side vil blive vurderet som væsentlig115. Definition af væsentlighed lyder så-

ledes: 

”Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejl heri kan have indflydelse på regn-

skabsbrugeres økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsregnskabet.”
116

 

Det beløb, som revisor fastsætter som væsentlighed, er revisors vurdering af, hvad regnskabsbruger 

anser som væsentlig for, om regnskabet giver et retvisende billede117. Væsentlighedsniveauet skal 

fastsættes ved planlægningen og genovervejes gennem hele revisionen118. 

Som nævnt ovenfor kan revisionsstrategien bestå af test af kontroller og substanshandlinger. Disse 

handlinger giver revisor en kontrol af de væsentligste regnskabsposter. Handlingerne kan udarbejdes i 

                                                           
113 ISA 320,10 og ISA 320,11. 
114 ISA 320, 4. 
115 ISA 320, 6. 
116 Citat fra Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel 
- Konklusion”, s. 105. 
117 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 106. 
118 ISA 320, 12. 

Uvæsentlig post og risici:  Ingen krav om revision 

Væsentlig post, men ingen risici: Krav om revision, herunder kan test af kontroller ikke stå alene 

Væsentlig post og risici:  Krav om revisionsbevis 

Væsentlig post og betydelige risici: Krav om mere revisionsbevis 
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form af analyser, forespørgsler og verifikation af alle væsentlige poster ved brug af vurderinger, efter-

prøvning, observationer, gentagelser, beregninger og bekræftelse fra tredjemand119. 

Ved en status revision120 er der en række handlinger revisor skal udføre, såfremt den pågældende 

regnskabspost, der revideres er væsentlig. Vi har valgt at medtage et par handlinger, der udføres ved 

revision, men ikke ved udvidet gennemgang, for derigennem i afhandlingen at vise forskellene på er-

klæringerne og graden af sikkerhed, og som medfører at påtegningen ikke har samme ordlyd. Samtidig 

pointeres det, hvilke handlinger der ikke er del af udvidet gennemgang og kan medføre en risiko, da 

disse poster ofte vurderes som væsentlige risikoområder. De regnskabsposter vi vil medtage er: 

• Varelager, 

• Debitorer (tilgodehavender af varer og tjenesteydelser), 

• Kreditorer (gæld til leverandører). 

Ved revision tager revisor stilling til rigtigheden af disse regnskabsposter for at sikre, at de er retvisen-

de. Nedenfor har vi uddybet handlingerne ved revision: 

Varelager: Der foretages en fysisk kontrol af tilstedeværelsen ved en lageroptælling så tæt på status 

dagen som muligt121 122. Det er et stærkt revisionsbevis, når revisor fysisk selv kontrollerer tilstedevæ-

relsen. Der foretages ligeledes en kostpristest for at sikre værdiansættelsen af varelageret123. 

Debitorer: Revisor udsender saldomeddelelser til udvalgte debitorer124 udvalgt ved stikprøve. Eksterne 

bekræftelser fra debitorerne er et stærkt revisionsbevis til at sikre tilstedeværelsen. Årsagen er, at 

bekræftelserne modtages direkte fra debitor. Værdiansættelsen bekræftes delvist og kan endvidere 

sikres ved at revisor kontrollerer efterfølgende indbetalinger af virksomhedens debitorer i banken 

samt undersøger behovet for hensættelse til tab/nedskrivninger på debitorer. At debitor bekræfter 
                                                           
119 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 38. 
120 Status revision er revision af virksomhedens tal efter balancedagen, på ”status”, dvs. de endelige tal for regnskabs-
året. 
121 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 258. 
122 Virksomheden kan vurdere, at afholdelse af lageroptælling på et tidspunkt, der er forskellig fra balancedagen er 
mere effektivt og hensigtsmæssigt. For at revisor kan anvende en lageroptælling på et andet tidspunkt end ved balan-
cedagen som revisionsbevis, skal virksomheden have implementeret effektive interne kontroller, der er vedligeholdt i 
hele regnskabsperioden.  Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlæg-
ning – Udførsel - Konklusion”, s. 259. 
123 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Eksempelsamling”, s. 286. 
124 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 40. 
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mellemværendet er ikke ensbetydende med, at værdien er korrekt, da der kan være årsager til at mel-

lemværendet ikke kan afregnes. 

Kreditorer: Der indhentes eksterne kontoudtog/bekræftelser fra virksomhedens kreditorer for at kon-

trollere værdien125. Ved tilfældig stikprøveudvælgelse af kreditorerne samt sammenligning med sidste 

års kreditorer sikres fuldstændigheden.  

I forbindelse med revisionen skal revisor indhente en regnskabserklæring fra ledelsen126. Det er en 

erklæring, der skal underskrives af de ansvarlige for udarbejdelsen af regnskabet i virksomheden, f.eks. 

direktion og regnskabschef. I erklæringen bekræftes det at: 

• Ledelsen har opfyldt sit ansvar ved regnskabsudarbejdelsen i overensstemmelse med begrebs-

rammen, 

• Ledelsen har givet revisor al relevant information, 

• Alle transaktioner er registreret og afspejlet i regnskabet127. 

Endvidere vil regnskabserklæringen indeholde en liste over de fejl, der evt. ikke er korrigeret i regnska-

bet. Ved at underskrive regnskabserklæringen bekræfter ledelsen, at identificerede fejl og deres ind-

virkning på regnskabet er uvæsentlige for regnskabet som helhed128. 

 

2.5.3 Erklæring 

Ved udførelse af revision vil revisionserklæringen udarbejdes ud fra kravene i ISA 700 og erklæringsbe-

kendtgørelse nr. 385 § 3-8. På baggrund af revisors konklusioner opnået i forbindelse med revisionen, 

skal revisor udforme en skriftlig konklusion på årsregnskabet129. Erklæringen skal som minimum inde-

holde: 

• en identifikation af det reviderede regnskab,  

• en omtale af revisors ansvar,  

• en omtale af den udførte revision,  

• en konklusion,  

                                                           
125 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 40. 
126 ISA 580, 9. 
127 ISA 580, 11. 
128 ISA 450, 14. 
129 ISA 700, 6. 
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• en udtalelse om ledelsesberetningen, hvis denne er udarbejdet130.   

I erklæringen skal revisor konkludere, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med re-

levant begrebsramme131, og at der gennem revisionen er opnået høj grad af sikkerhed for at regnska-

bet ikke indeholder væsentlig fejlinformation132. Derudover skal revisor give en vurdering, af om regn-

skabet giver et retvisende billede133. 

På baggrund af den udførte revision og det opnåede revisionsbevis skal revisor vurdere, hvorvidt regn-

skabet skal påføres en konklusion uden modifikationer. Hvis revisionen ikke har givet anledning til be-

mærkninger, og revisor konkluderer at have opnået høj grad af sikkerhed for at regnskabet ikke inde-

holder væsentlig fejlinformation, kan konklusionen udarbejdes uden modifikationer. Hvis revisor der-

imod kan konkludere, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation skal konklusionen afgives 

med en modifikation. Årsregnskabet bliver dermed påført enten supplerende oplysning, forbehold 

eller konklusionen vil være afkræftende134. Hvis en konklusion er afkræftende betyder det, at årsregn-

skabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling135, og 

erklæringen skal indeholde et særskilt afsnit herom136.  

Hvis konklusionen afgives uden modifikationer, bliver denne udarbejdet som en positiv konklusion. At 

konklusionen er positiv betyder, at ordlyden er positiv. Erklæringen kan jf. ISA 700 have følgende for-

mulering: ”Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af ... i overensstemmelse 

med [den relevante regnskabsmæssige begrebsramme]”137. 

 

2.5.4 Rapportering 

Begrebet ”rapportering” betyder, at revisor redegør for det udførte arbejde og konkluderer på de 

handlinger, som revisor har udført i forbindelse med revisionen138. Formålet med rapportering til le-

delsen er at kommunikere om revisors ansvar, at informere bestyrelsen om rettidige observationer 

                                                           
130 Erklæringsbekendtgørelse nr. 385 § 5. 
131 ISA 700, 10. 
132 ISA 700, 11. 
133 ISA 700, 14. 
134 ISA 700, 17. 
135 Erklæringsbekendtgørelse nr. 385 § 5, stk. 6. 
136 Erklæringsbekendtgørelse nr. 385 § 5, stk. 5. 
137 Citat fra ISA 700, 35b. 
138 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 315. 
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samt at fremme en effektiv tovejskommunikation mellem revisor og øverste ledelsen139. Revisor skal 

ved hjælp af rapporteringen redegøre for, at revisor er ansvarlig for at udforme og udtrykke en konklu-

sion på regnskabet140, samt gøre opmærksom på, at revisionen ikke fritager den daglige ledelse og den 

øverste ledelse for deres ansvar141. Al rapportering skal ske skriftligt til ledelsen, hvis mundtlig kom-

munikation ikke vurderes hensigtsmæssigt142. Derudover skal al kommunikation ske rettidigt143, såle-

des at alle parter har mulighed for at reagere på informationen.  

Revisor har mulighed for at anvende følgende skriftlig kommunikation til ledelsen ved væsentlige for-

hold i rapporteringen; Revisionsprotokol, management letter og revisionspåtegning. Disse er beskrevet 

nedenfor: 

Revisionsprotokol 

Der skal udarbejdes en revisionsprotokol, hvis der udføres revision af årsregnskabet144. Revisionspro-

tokollen er en formidling til virksomhedens øverste ledelse. Revisionsprotokollen indeholder en kort 

redegørelse for revisors udførte arbejde samt en konklusion herpå145. Sammen med revisionspåteg-

ningen er revisionsprotokollen et udtryk for revisors konklusion på revisionen af årsregnskabet146. End-

videre oplyser revisor om eventuelle konsekvenser af observerede processer i virksomheden samt an-

befalinger til forbedringer. Revisionsprotokollen har til formål at sikre, at ledelsen får de nødvendige 

oplysninger omkring revisors iagttagelser og bemærkninger.  

Der findes 4 forskellige typer af revisionsprotokoller. Tiltrædelsesprotokol, revisionsprotokol i forbin-

delse med løbende revision, revisionsprotokol i forbindelse med revisionen af årsregnskabet og fra-

trædelsesprotokol. Alle har forskellige formål, da de refererer til forskellige tidspunkter i en revision. Vi 

vil ikke komme nærmere ind på de enkelte protokoltyper147. 

 

 

                                                           
139 ISA 260, 9. 
140 ISA 260, 14a. 
141 ISA 260, 14b. 
142 ISA 260, 19. 
143 ISA 260, 21. 
144 Revisorloven § 20. 
145 Revisorloven § 20, stk. 3. 
146 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 324. 
147 I afhandlingen refererer vi til årsprotokollen der udarbejdes ved status, når vi omtaler revisionsprotokollen. 
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Management letter 

Revisor skal rettidigt underrette den daglige ledelse om betydelige mangler i den interne kontrol148. I 

den forbindelse kan revisor vælge, at udarbejde et management letter for på en passende måde at 

rapportere om mangler i den interne kontrol149. Revisor kan komme med anbefalinger til effektivise-

ring af virksomhedens kontrolmiljø og forretningsgange150. Management letter er en skriftlig rapporte-

ringsform direkte til ledelsen. Management letter udarbejdes typisk ved løbende revision, men revisor 

kan dog også anvende denne rapporteringsform ved konstaterede forhold ved statusrevision151. 

 

Revisionspåtegning 

Når et regnskab bliver revideret, skal der udarbejdes en revisionspåtegning i årsrapporten, som omfat-

ter alle de reviderede områder152. Revisionspåtegningen er revisors konklusion på den udførte revisi-

on153 jf. afsnit 2.5.3.  

 

2.6 Review 

I dette kapitel beskrives erklæringstypen review, herunder formålet med review, hvilke arbejdshand-

linger der udføres, hvordan erklæringen udformes samt kravene til rapportering. 

2.6.1 Regulering og formål 

IAASB har udarbejdet en ajourført standard til udarbejdelse af review på regnskaber med årsafslutning 

den 31. december 2013 eller senere. Denne standard benævnes ISRE 2400, og er den standard, som 

regulerer review. Den før gældende ISRE 2400 DK er således ikke længere gældende.  

Den ajourførte ISRE 2400 er et grundlag for standarden om lovteknisk revision ”udvidet gennem-

gang”154. Forskellen mellem den ajourførte ISRE 2400 og ISRE 2400 DK er, at den ajourførte ISRE 2400 

er betydelig mere omfattende end ISRE 2400 DK. Den ajourførte ISRE 2400 har fået tilført supplerende 

                                                           
148 ISA 265, 10. 
149 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 339. 
150 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 340. 
151 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Kon-
klusion”, s. 340. 
152 Revisorloven § 19, stk. 1. 
153 Revisorloven § 19, stk. 1. 
154 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 33. 
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vejledningsafsnit samt eksempler på aftalebrev og 7 erklæringseksempler i bilagene155. I vores afhand-

ling er der taget udgangspunkt i den nye ajourførte ISRE 2400. 

Revisors formål ved review er at opnå begrænset sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsent-

lig fejlinformation156 samt at afgive en erklæring på regnskabet, som overholder kravene i ISRE 2400157. 

Revisor skal ligesom ved revision udvise professionel skepsis og anvende sine faglige vurderinger. Dog 

er der her tale om begrænset sikkerhed for, hvorvidt regnskabet indeholder væsentligt fejlinformation, 

hvilket betyder, at der anvendes en negativ udtrykt konklusion ved review i modsætning til den positi-

ve konklusion ved revision158. 

Ved opnåelse af begrænset sikkerhed antages det, at dette svarer til, at revisors udførte arbejde og 

konklusion heraf er korrekt med ca. 60-65 % sikkerhed159. 

Ved fravalg af revision kan virksomheden tilvælge at anvende reglerne om review. Virksomheder kan 

fravælge revision, hvis de på to af hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende tre 

kriterier160: 

• En balancesum på 4 mio. kr., 

• En nettoomsætning på 8 mio. kr., 

• Et gennemsnitligt antal ansatte på 12 i løbet af regnskabsåret. 

Fravalg af revision kræver: 

• at fravalget vedtages på den ordinære generalforsamling,  

• at virksomhedens vedtægter ændres således at de ikke indeholder bestemmelser omkring revi-

sion,  

• at det oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten i dét år, hvor der træffes beslutning om at 

fravælge revisionen for de kommende regnskabsår, 

• at ledelsen erklærer at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt161.  

                                                           
155 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 33. 
156 ISRE 2400 (ajourført), opgaver om review af historiske regnskaber, afsnit 14 a. 
157 ISRE 2400 (ajourført), opgaver om review af historiske regnskaber, afsnit 14 b. 
158 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 34. 
159 Füchsel, K., Gath, P., Langsted, L. B. & Skovby, J. (2010), ”Revisor – regulering & rapportering”, s. 174. 
160 http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision 
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Denne erklæring skal indgå i ledelsespåtegningen. Hvert efterfølgende regnskabsår skal ledelsen er-

klære i ledelsespåtegningen, at betingelserne for fravalg af revision stadig er opfyldt. 

 

2.6.2 Arbejdshandlinger 

Før revisor starter på at udføre review af et regnskab, skal denne fastsætte et væsentlighedsniveau for 

regnskabet. Dette væsentlighedsniveau skal anvendes ved udformning af arbejdshandlingerne og vur-

deringen af resultatet af disse arbejdshandlinger162. Væsentlighedsniveau skal genovervejes gennem 

hele reviewet, hvis revisor bliver opmærksom på oplysninger, der ville ændre revisors oprindelige fast-

sættelse af væsentligheden163 i lighed med revision. 

Revisor skal opnå en forståelse for virksomheden og dennes omgivelser. Dette er med til at identificere 

områder i regnskabet, hvor der sandsynligvis kan opstå væsentlig fejlinformation164. På den måde har 

revisor en mulighed for at udforme handlinger, der specifikt er rettet mod disse væsentlighedsbetone-

de områder.  

Ligesom ved revision skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for at få et grundlag for en konklu-

sion. Disse tilstrækkelige og egnede beviser opnås ved at udforme og udføre forespørgsler og analyti-

ske handlinger165. Medmindre revisor finder årsag til at tro, at der kan være fejl i forbindelse med det 

udførte review, skal der ikke udføres yderligere handlinger ved et review. Sammenlignet med revision 

foretages der ikke lageroptælling, der udsendes ikke saldomeddelelser til debitorer og der bliver ikke 

indhentet engagementsbekræftelse fra banken, med mindre revisor anser dette som en nødvendig-

hed166. Disse handlinger udføres ikke udover de fastlagte handlinger såsom forespørgsler og analyser 

med mindre de er effektive og/eller er økonomisk hensigtsmæssigt167. 

                                                                                                                                                                                                 
161 http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision 
162 ISRE 2400 (ajourført), opgaver om review af historiske regnskaber, afsnit 43. 
163 ISRE 2400 (ajourført), opgaver om review af historiske regnskaber, afsnit 44. 
164 ISRE 2400 (ajourført), opgaver om review af historiske regnskaber, afsnit 45. 
165 ISRE 2400 (ajourført), opgaver om review af historiske regnskaber, afsnit 47. 
166 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 58. 
167 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 58. 
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Som nævnt ovenfor skal handlingerne udformes således, at revisor har fokus på de områder, hvor der 

er sandsynlighed for, at væsentlige fejl kan opstå168. Nedenfor er skitseret tre logiske niveauer for, hvor 

omfattende handlingerne skal være i reviewet. 

 
 

Figur 9: De tre logiske niveauer for undersøgelsens dybde i review. 

Kilde: Kiertzner, Lars, ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-

nemgang”, s. 57. 

Figuren viser, at de relevante handlinger primært er analyser og forespørgsler. Dog kan andre typer af 

handlinger forekomme, hvis det vurderes nødvendigt i forhold til at opnå begrænset sikkerhed, eller 

hvis de øvrige handlinger er hensigtsmæssige, da de er mere omkostningseffektive169. Andre typer af 

handlinger kan f.eks. være observation af lageroptælling, hvis det er vurderet, at lageret er et risiko-

fyldt område. 

Revisor skal ligeledes indhente en regnskabserklæring fra ledelsen, hvori ledelsen udtaler, at de opfyl-

der deres ansvar som beskrevet i de aftalte vilkår for opgaven (jf. aftalebrevet)170. Denne regnskabser-

klæring skal afgives så tæt som muligt på datoen for afgivelsen af review-erklæringen171. 

 

2.6.3 Erklæring 

Erklæringen på review udarbejdes i forhold til kravene beskrevet i ISRE 2400 og bekendtgørelse nr. 385 

§ 12-15. Erklæringen skal som minimum indeholde: 

• en identifikation af det gennemgåede regnskab,  

• en omtale af revisors og virksomhedens ansvar,  

• en omtale af det udførte review, herunder en beskrivelse af at der ikke er foretaget revision og 

at der derfor ikke udtrykkes en revisionskonklusion, 

• en konklusion172.  

                                                           
168 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 57. 
169 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 57. 
170 ISRE 2400 (ajourført), opgaver om review af historiske regnskaber, afsnit 62. 
171 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 68. 

Mindst bevis Væsentlige forhold uden risici Især analyser og forespørgsler

Mere bevis Risici for væsentlige fejl Især analyser og forespørgsler

Mest bevis Mistanke om faktiske væsentlige fejl Alle typer mulige
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Herudover kan tilføres forbehold og supplerende oplysninger173, hvis revisor er blevet bekendt med 

forhold, der giver anledning til at regnskabet ikke giver et retvisende billede174. Ligesom ved revision 

kan konklusionen også være afkræftende, og dette skal ligeledes angives i et særskilt afsnit i erklærin-

gen175 

Som beskrevet ovenfor påføres erklæringen en negativ konklusion. At konklusionen er negativ udtryk-

kes ved negativ ordstilling: ” Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os 

grund til at mene, at regnskabet ikke i alle henseender giver et retvisende billede”176. Konklusionen 

afgives med en negativ ordlyd modsat revision, som har en positiv konklusion for at gøre det tydeligt 

for regnskabslæser, at review giver en begrænset sikkerhed. 

 

2.6.4 Rapportering 

I henhold til ISRE 2400 skal al kommunikation i forbindelse med en reviewopgaven ske rettidigt til den 

daglige ledelse, eller hvor det er relevant til den øverste ledelse. Kommunikationen skal ske, hvis revi-

sor via dennes faglige vurderinger finder det tilstrækkeligt vigtigt til at bringe dette til ledelsens op-

mærksomhed177. Der er således ikke et krav til en egentlig rapportering ved en reviewopgave, som det 

er tilfældet ved revision178. Den eneste formelle rapportering sker i forbindelse med den erklæring, 

som afgives i forbindelse med regnskabet. Dette er beskrevet i afsnit 2.6.3. 

 

2.7 Udvidet gennemgang 

I dette kapitel beskrives udvidet gennemgang, herunder regulering og formål hermed. Derudover be-

skrives, hvilke arbejdshandlinger, der udføres ved udvidet gennemgang, samt hvordan revisors erklæ-

ring udformes, og hvilken form for rapportering revisor skal videregive til virksomheden. 

2.7.1 Regulering og formål 

Udvidet gennemgang reguleres af Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvi-

det gennemgang af årsregnskaber). Denne erklæring er bygget op om reviewerklæringen ISRE 2400 

                                                                                                                                                                                                 
172 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 74. 
173 Erklæringsbekendtgørelse nr. 385 § 13 og § 14. 
174 Erklæringsbekendtgørelse nr. 385 § 12, stk. 3. 
175 Erklæringsbekendtgørelse nr. 385 § 12, stk. 4. 
176 Citat fra ISRE 2400 (ajourført), opgaver om review af historiske regnskaber, eksempel 1 på revisors erklæring s. 51. 
177 ISRE 2400, 42. 
178 Ikke krav om revisionsprotokol og management letter. 
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(ajourført), men der er derudover tilført fire supplerende handlinger. FSR – danske revisorer179 har 

ligeledes udarbejdet en standard om udvidet gennemgang, der kaldes ”Standard om udvidet gennem-

gang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”180. 

Forskellen mellem Erhvervsstyrelsens standard og FSR’ standard er, at FSR’ standard kan anvendes 

uden opslag i andre lovgivninger, da disse er indarbejdet i standarden. Erhvervsstyrelsen har ikke gen-

taget andre lovgivninger i deres standard, mens FSR har fundet det hensigtsmæssigt at inkludere alt 

vedrørende udvidet gennemgang i ét dokument181. Dette betyder dog også, at hvis der tages udgangs-

punkt i standarden fra FSR, er det sikkert at der også leves op til kravene i Erhvervsstyrelsens krav, an-

dre lovkrav og bestemmelserne fra ISRE 2400182. 

Denne afhandling vil hovedsageligt tage udgangspunkt i standarden fra Erhvervsstyrelsen, da denne er 

udarbejdet direkte ud fra Erhvervsstyrelsens erklæringsbekendtgørelse af 17. april 2013. Det kan dog 

ske, at henvisning sker til standarden udarbejdet af FSR – danske revisorer. I sådanne tilfælde vil hen-

visningen til FSR – danske revisorer tydeligt fremgå af afhandlingen. 

Formålet med udvidet gennemgang minder naturligvis meget om formålet for review, da standarden 

for udvidet gennemgang er udarbejdet på baggrund af ISRE 2400. Formålet er at opnå begrænset sik-

kerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation183 og udtrykke en konklusion på 

årsregnskabet om, at dette giver et retvisende billede184. Revisor skal ligeledes udvise professionel 

skepsis og anvende dennes faglige vurderinger.  

Udvidet gennemgang er indført for at lette de administrative byrder for de små og mellemstore virk-

somheder. Virksomhederne får således et produkt, der er mindre komplekst end revision, men som 

stadig giver mere sikkerhed end review. På næste side er skitseret hvilke produkter en B-virksomhed 

kan vælge: 

 

 
                                                           
179 Herefter benævnt ”FSR” 
180 Herefter benævnt ”FSR’ standard” 
181 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 97. 
182 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 97. 
183 Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) afsnit 3. 
184 Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) afsnit 5. 
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Figur 10: Fravalgs- og valmuligheder for erklæringstyper i regnskabsklasse B. 

Kilde: Kiertzner, Lars, ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-

nemgang”, s. 95. 

Som figur 10 viser, kan en B-virksomhed anvende regelsættet om udvidet gennemgang, hvis virksom-

heden i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to ud af tre nedenstående størrelser på 

balancetidspunktet185: 

• En balancesum på 36 mio. kr., 

• En nettoomsætning på 72 mio. kr., 

• Et gennemsnitligt antal ansatte på 50 i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden kan fra regnskabsår 2013186 på den ordinære generalforsamling beslutte, at vælge udvi-

det gennemgang fra næste regnskabsår. Det involverer virksomheder, der afholder ordinær general-

forsamling efter den 1. januar 2013187. Det kan kun lade sig gøre at træffe beslutning om udvidet gen-

nemgang på den ordinære generalforsamling og ikke på en ekstraordinær generalforsamling188. Det er 

dog ikke et krav at oplyse om beslutningen i årsrapporten eller ændre vedtægter og samtidig anmelde 

beslutningen til Erhvervsstyrelsen. Da der ikke sker et fravalg af revision, vil der fortsat være valgt en 

revisor hos Erhvervsstyrelsen189. 

 

2.7.2 Arbejdshandlinger 

Arbejdshandlingerne ved anvendelse af udvidet gennemgang tager udgangspunkt i de samme handlin-

ger som ved review jf. afsnit 2.6.2. Arbejdshandlingerne ved et review gengives derfor ikke.  

                                                           
185 BDO (2013) ”Værd at vide om udvidet gennemgang”, s. 1. 
186 Ved regnskabsår der følger kalenderåret med regnskabsafslutning 31.12. 
187 Ernst & Young: ”Udvidet gennemgang i stedet for revision – Hvornår og hvordan vælges udvidet gennemgang?” 
188 Ernst & Young: ”Udvidet gennemgang i stedet for revision – Hvornår og hvordan vælges udvidet gennemgang?” 
189 Ernst & Young: ”Udvidet gennemgang i stedet for revision – Hvornår og hvordan vælges udvidet gennemgang?” 

Fravalg Assistance Review

Udvidet 

gennemgang Revision

Små B-virksomheder (4 

mio. balance, 8. mio. 

nettoomsætning, 12 

ansatte)

X X X X X

Store B-virksomheder 

(36 mio. balance, 72. 

mio. nettoomsætning, 

50 ansatte)

X X
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Ved udvidet gennemgang er det ikke et krav, at der indhentes en regnskabserklæring fra ledelsen jf. 

Bekendtgørelse nr. 385 og ISRE 2400. 

Ved udvidet gennemgang er der krav til kvaliteten, og da en stor del af udførslen består af forespørgs-

ler, er det især vigtigt, at det er en erfaren revisor, der udfører den udvidede gennemgang190. Dette er 

for at sikre en vis kvalitet i forespørgslerne, da revisor altid skal bruge sin professionelle dømmekraft, 

når der indsamles informationer og revisionsbevis191. I forbindelse med forespørgsler skal de rette 

spørgsmål stilles, således at det sikres, at værdien af det udførte arbejde ikke bliver begrænset192. Det 

er derfor vigtigt, at opgaven bemandes korrekt af revisionsvirksomheden193. 

De fire supplerende handlinger som er med til at differentiere udvidet gennemgang fra review er be-

skrevet nedenfor: 

Udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog 

Udskrifter fra personbogen skal altid indhentes med henblik på at få information om, hvorvidt virk-

somheden har virksomhedspant eller pant i andet løsøre194. Udskrifter fra tingbogen og bilbogen ind-

hentes i tilfælde af, at virksomheden har aktiver, der omfattes af tinglysningsloven195. Det kan f.eks. 

være aktiver virksomheden ejer, men som måske ikke fremgår af virksomhedens bogføring. Hvis akti-

verne er tinglyst, vil en bilbog eller tingbog vise det rette ejerskab. 

Revisor skal indhente informationerne, og revisor skal kontrollere, at de indhentede oplysninger fra 

tingbogen, personbogen og bilbogen er afspejlet i årsregnskabet. 

Engagementsbekræftelser 

Revisor indhenter bekræftelse fra de pengeinstitutter, som virksomheden ifølge årsregnskabet har et 

mellemværende med196. Da virksomhederne ofte har et mellemværende med pengeinstitutter, er ind-

hentelse af bekræftelser relevant, og derfor også et næsten altid ufravigeligt krav. Engagementsbe-

                                                           
190 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Koktvedgaard, K. ”Udvidet gennemgang – giver det mening?”, s. 62. 
191 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Koktvedgaard, K. ”Udvidet gennemgang – giver det mening?”, s. 62 
192 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Koktvedgaard, K. ”Udvidet gennemgang – giver det mening?”, s. 62. 
193 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Koktvedgaard, K. ”Udvidet gennemgang – giver det mening?”, s. 64. 
194 Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), vejledning 
A62. 
195 Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), vejledning 
A62. 
196 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 111. 
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kræftelserne giver revisor en overbevisning om tilstedeværelse på virksomhedens indeståender og 

værdipapirer samt sikkerhedsstillelse, kontraktlige forpligtelser, garantier og kautioner197. 

Revisor skal ligeledes kontrollere, at de indhentede informationer er afspejlet i årsregnskabet. 

Advokatbrev 

Indhentelse af advokatbreve er situationsbestemt. Indhentelse af advokatbreve skal ske, hvis virksom-

heden i det forløbne år har gjort brug af advokat, eller hvis virksomheden er involveret i søgsmål, rets-

sager eller lignende forhold, som kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet198. Relevante oplys-

ninger kan bl.a. være sandsynlige udfald i f.eks. retssager og hermed forbundne omkostninger for virk-

somheden199. Væsentlige oplysninger fra advokaten kan resultere i, at der skal foretages vurderinger af 

tilgodehavender og hensættelser i forhold til eventuelle tvister, retssager mv. Hvis grundlaget for ind-

regning er usikkert, kan informationerne fra advokat også resultere i en note om eventualforpligtel-

ser200. 

Indberetninger til SKAT 

Virksomhedens indberetninger til SKAT af A-skat, AM-bidrag, momsafgift og lønsumsafgift skal af-

stemmes til bogføringen201. Der skal afstemmes for tre perioder eller det færre antal perioder, som 

virksomheden har indberettet moms for i det pågældende regnskabsår202. Revisor skal kontrollere, at 

indberetning er foretaget rettidigt og korrekt på grundlag af bogføringen203. 

                                                           
197 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 112. 
198 Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), vejledning 
A64. 
199 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 112. 
200 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 113. 
201 Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), vejledning 
A65. 
202 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 113. 
203 Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), vejledning 
A65. 
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Hvis det er tilfældet, at der er afstemningsdifferencer, eller at indberetningen ikke er sket rettidigt, skal 

revisor tage stilling til, om det medfører supplerende oplysninger i årsregnskabet, da der kan være tale 

om manglende ledelsesansvar204. Det vil sige, at ledelsen kan ifalde ansvar for forholdet. 

De fire supplerende arbejdshandlinger skal udføres, når det er relevant205. Hvis ovenstående review-

handlinger og de fire supplerende handlinger ikke bidrager med tilstrækkeligt og egnet bevis, og revi-

sor bliver opmærksom på, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor fore-

tage yderligere gennemgangshandlinger206. 

Revisor skal endvidere påse, at virksomhedens ledelse overholder deres forpligtelser til at udarbejde 

forretningsorden og opretter og fører bøger, fortegnelser og protokoller207. 

 

2.7.3 Erklæring 

En erklæring ved udførelse af udvidet gennemgang har en positiv bekræftende konklusion, hvilket også 

er gældende for konklusionen i en revisionserklæring208. Dette er dog ikke ensbetydende med, at er-

klæringen giver samme grad af sikkerhed, da erklæringen for udvidet gennemgang kun giver en be-

grænset sikkerhed209, mens revisionserklæringen giver høj grad af sikkerhed. En konklusion på udvidet 

gennemgang uden modifikationer har følgende formulering: ”På grundlag af det udførte arbejde er det 

vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 201X samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 201X i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven”210. 

Erklæringen udarbejdes i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens standard om udvidet gennem-

gang og erklæringsbekendtgørelse nr. 385 § 9-11. Erklæringen skal som minimum indeholde en identi-

fikation af regnskabet, en omtale om revisors ansvar, en omtale af den udførte udvidede gennemgang, 

                                                           
204 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 113. 
205 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 110. 
206 Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), vejledning 
A66. 
207 Kiertzner, L. (2013), ”Når regnskaber ikke revideres – Assistance/aftale arbejdshandlinger, review og udvidet gen-
nemgang”, s. 101. 
208 FSR (2013) “En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder”, s. 2. 
209 Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), afsnit 3. 
210 Citat fra Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), 
eksempel på revisors erklæring, s. 34. 
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en omtale af, at den udvidede gennemgang er mindre omfangsrig end revision og en konklusion211. 

Hvis det findes nødvendigt skal revisor tage forbehold i de samme tilfælde, som hvis der er udført revi-

sion212. 

 

2.7.4 Rapportering 

Ved udvidet gennemgang er der, ligesom ved review, ikke en formel rapportering. Den eneste formelle 

rapportering er revisors påtegning, som er beskrevet under afsnit 2.7.3. Der skal således ikke udarbej-

des en revisionsprotokol, som der skal ved revision. Øvrig rapportering eller kommunikation til ledel-

sen skal ske i form af forespørgsler213 eller anden kommunikation, der opretholder en effektiv tovejs-

kommunikation214. 

 

  

                                                           
211 Erklæringsbekendtgørelse nr. 385 § 9. 
212 Erklæringsbekendtgørelse nr. 385 § 10. 
213 Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), vejledning 
A33a. 
214Erhvervsstyrelsens standarderklæring for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), vejledning 
A33b. 
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2.8 Delkonklusion 

Vedtagelsen af udvidet gennemgang har medført, at virksomhederne skal forholde sig til endnu et 

produkt, som revisor stiller til rådighed. Dette kan i nogle tilfælde være forvirrende, hvorfor vi neden-

for vil sammenligne produkterne, herunder redegøre for de væsentligste forskelle og ligheder mellem 

henholdsvis revision, review og udvidet gennemgang. Sammenligningen foretages på baggrund af 

ovenstående beskrivelser af de nævnte erklæringstyper afsnit 2.5, 2.6 og 2.7. 

Både revision og review udarbejdes i overensstemmelser med internationale standarder215, mens ud-

videt gennemgang er et dansk produkt. Standarden for udvidet gennemgang er dog udarbejdet med 

udgangspunkt i ISRE 2400. Udvidet gennemgang er vedtaget i Danmark for at give virksomhedsejerne 

mulighed for et alternativ til revision, som stadig giver højere grad af sikkerhed end som ved review. 

                                                           
215 ISA’er og ISRE 2400 
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Vi har nedenfor udarbejdet en figur, som viser forskellene mellem revision, review og udvidet gen-

nemgang. 

 

Figur 11: Sammenligning af erklæringstyper 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra FSR (2013) ”En udvidet gennemgang – ny erklæringstandard til små og mel-

lemstore virksomheder”, s. 4. 

Sikkerhed 

Figuren viser, at jo flere arbejdshandlinger revisor skal udføre, altså jo større omfanget af arbejdshand-

linger er, jo højere grad af sikkerhed opnås der. En væsentlig forskel mellem revision og de øvrige to 

erklæringstyper er, at der ved revision opnås en sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig 
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fejlinformation på ca. 95 %, hvorimod der ved review opnås en sikkerhed på ca. 60-65 %. Ved revision 

opnås med andre ord en høj grad af sikkerhed, mens review giver en begrænset grad af sikkerhed. Ved 

udvidet gennemgang er der ikke fastsat en procentsats for graden af sikkerhed, men det må antages, 

at den er højere end review og mindre end revision. Det skal dog bemærkes, at udvidet gennemgang 

som ved review ligeledes har en begrænset sikkerhed jævnfør Erhvervsstyrelsens standarderklæring 

for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber). 

Arbejdshandlinger 

Som figuren viser, er omfanget af arbejdshandlinger forskellig alt afhængig af den enkelte erklærings-

type. Fælles for erklæringstyperne er, at revisor skal opnå forståelse og kendskab til virksomheden, 

herunder dennes branche. Derudover skal revisor udføre risikovurderingshandlinger ved alle tre erklæ-

ringstyper samt udarbejde en planlægning, der findes hensigtsmæssigt i forhold til den pågældende 

virksomhed.  

Ved review er arbejdshandlingerne færrest. Revisor skal opnå begrænset sikkerhed ved at foretage 

forespørgsler hos ledelsen og udføre analyser af virksomheden.  

Udvidet gennemgang tager udgangspunkt i review, men revisor skal udover forespørgsler og analyser 

udføre fire supplerende arbejdshandlinger; indhente engagementsforespørgsel fra virksomhedens 

pengeinstitutter, indhente advokatbrev, tingbog, bilbog og personbog samt kontrollere virksomhedens 

indberetninger til SKAT, herunder afstemme disse med virksomhedens bogføring. De fire handlinger er 

påkrævet ved udvidet gennemgang med mindre, at de ikke er aktuelle for den enkelte virksomhed, 

f.eks. hvis virksomheden ikke har en fast advokatforbindelse og således ikke har anvendt en advokat i 

regnskabsåret. I sådanne situationer skal revisor ikke indhente advokatbrev. De fire supplerende hand-

linger ved udvidet gennemgang er et udtryk for indhentelse af bekræftelser fra tredjemand, der giver 

et stærkt revisionsbevis. 

Ved revision skal revisor, udover at foretage forespørgsler og udføre analyser, verificere alle virksom-

hedens væsentligste regnskabsposter og modtagne oplysninger. Dette gør revisor ved at udføre test af 

kontroller og substanshandlinger som bl.a. indebærer, at revisor vurderer virksomhedens bogføring, 

efterprøver oplysninger modtaget af virksomheden, observerer virksomhedens og dennes forretnings-

gange samt indhenter bekræftelse fra eksterne parter (tredjemand). Ved revision er det ikke et krav at 

indhente samme oplysninger (f.eks. engagementsforespørgsel eller advokatbrev) som ved udvidet 

gennemgang, men området skal derimod afdækkes ved andre revisionshandlinger hvis relevant. 
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Erklæring 

En konklusion i erklæringen varierer sprogmæssigt alt afhængig af, om den afgives i forbindelse med 

udført revision, udført udvidet gennemgang eller udført review.  

Ved revision afgives en positiv konklusion, hvor revisor erklærer, at årsregnskabet efter revisors opfat-

telse giver et retvisende billede. En positiv konklusion betyder, at ordstillingen er positiv. At en konklu-

sion er positiv viser regnskabsbruger, at det udførte arbejde har medført høj grad af sikkerhed for at 

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  

Ved review afgives en negativ konklusion. En negativ konklusion er det modsatte af en positiv konklu-

sion, dvs. negativ ordstilling og mindre grad af sikkerhed. 

Ved udvidet gennemgang afgiver revisor en positiv konklusion, men den formuleres ikke ordret på 

samme måde som ved revision. De fire supplerende handlinger ved udvidet gennemgang bidrager så-

ledes ikke til, at der opnås mere end begrænset sikkerhed. De ekstra handlinger medfører, at erklærin-

gen påføres en positiv formuleret konklusion, uden høj grad af sikkerhed. 

Rapportering 

Alle tre erklæringstyper har revisors erklæring som rapportering til virksomhedens ledelse og virksom-

hedens øvrige regnskabsbrugere. Ved revision skal der desuden udarbejdes en revisionsprotokol til 

virksomhedens bestyrelse, hvori revisor redegør for den udførte revision samt konklusionen herpå. I 

revisionsprotokollen kan revisor komme med anbefalinger til virksomheden, f.eks. hvis revisor har an-

befaler til hvordan- eller opfordrer virksomheden til at optimere de interne kontroller og forretnings-

gange. 

Ved revision er der således et større krav om rapportering til virksomhedens ledelse, herunder et krav 

om, at det skal gøres skriftligt. Udvidet gennemgang og review har ikke samme krav for rapportering. 
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3 Teori 

Til at understøtte problemstillingen i afhandlingen har vi specifikt udvalgt teori baseret på forventnin-

gerne til revisor fra samfundet. Vi vil beskrive forventningskløften i nedenstående teoriafsnit og uddy-

be med en forståelseskløft. Teorien omkring forventningskløften er yderst anvendelig ved vores senere 

analyse af interessenternes og revisorernes forventninger til udvidet gennemgang. Særligt en decide-

ret forventningsafstemning er relevant. 

Teoriafsnittet indeholder en introduktion til, hvem de involverede interessenterne til udvidet gennem-

gang er, udover revisor og virksomhedslederne. Der udarbejdes en koalitionsmodel for at skabe et 

overblik og gøre forventningskløften mere anvendelig. Disse interessenter er senere i afhandlinger 

benævnt; Øvrige aktører. 

 

3.1 Forventningskløften 

I forlængelse af indførslen af en ny erklæringsstandard vil de involverede interessenter have forskellige 

forventninger. De åbenlyse interessenter til udvidet gennemgang er udbyder og modtager af produk-

tet. I dette tilfælde er udbyder revisor, og modtager er virksomheden. Som modtager kan også nævnes 

offentligheden generelt, da det er offentligheden, der anvender virksomhedens regnskab. Ved for-

ventninger menes der især parternes forventninger til afhandlingens tre temaer: 

• Forventninger til honorar af produktet, 

• Forventninger til troværdigheden til regnskaber med den nye erklæringstype, 

• Forventninger til rapportering til ledelsen. 

At der opstår forskellige forventninger til et ny produkt som udvidet gennemgang, kan også beskrives 

og analyseres nærmere ved at anvende forventningskløften. 

Når der opstår uoverensstemmelser imellem offentlighedens forventninger til revisors arbejde, og det 

arbejde revisor reelt udfører i overensstemmelse med lovgivning og skik omtales det som ”forvent-

ningskløften”216. Med det menes, hvad revisor selv tillægger og forstår ved de ydelser, der udføres. 

Forventningskløften opstår typisk, idet regnskabsbruger ikke er bekendt med omfanget af revisors 

ydelser og handlinger. Såsom at de forskellige handlinger revisor udfører giver forskellige grader af 

                                                           
216 Bøg, K. C. og Kiertzner, L. (2010) ”Professionsetik for revisorer”, s. 14-16. 
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sikkerhed for, at risikoen for væsentlige fejl minimeres. Det er ligeledes forståelsen af revisors erklæ-

ring i påtegningen, som bidrager til kløften. 

Der er et tillidsforhold imellem offentligheden, specifikke regnskabsbrugere og revisor. Forventnings-

kløften er relevant i relation til virksomhedsledernes og revisors forventning til den nye erklærings-

standard. Herunder tænkes der særligt på de to interessenters forventninger til de tre hovedtemaer; 

honorar, troværdighed og rapportering. 

Teorien tager afsæt i efterspørgsel og udbud af revisionsydelser, den såkaldte ”præstationskløft” og 

”rimelighedskløft”217. Efterspørgsel opstår når der er eksterne regnskabsbrugere, der ønsker et indblik 

og en vurdering af, hvordan ledelsen administrerer deres ansvar. Samtidig udbyder revisor ydelser, der 

skal være i overensstemmelse med brugerens rimelige forventninger. Derved skal revisor ikke skabe en 

større forventning, end hvad der i realiteten kan retfærdiggøres som følge af de foretagne revisions-

handlinger. Rimelighedskløften kan beskrives som forskellen mellem det rimelige arbejde som sam-

fundet forventer af revisor og det arbejde, som revisor rent faktisk udfører. Præstationskløften om-

handler offentlighedens opfattelse af det arbejde, som revisor reelt udfører. Præstationskløften kan 

deles op i mangelfuldt arbejde og mangelfuld regulering. Mangelfuldt arbejde er en utilstrækkelig præ-

station, hvor revisor ikke har levet op til den kvalitet, som opgaven kræver. Ved mangelfuld regulering 

er der tale om utilstrækkelig regulering, hvor regnskabsbruger vurderer revisors arbejde som utilfreds-

stillende, selvom revisor har levet op til gældende lovgivning. Revisor kan således ikke holdes ansvarlig. 

 Forventningskløften kan illustreres således: 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Komponenter i forventningskløften. 

Kilde: Bøg, K. C. & Kiertzner, L. (2010) ”Professionsetik for revisorer”, s. 15. 

                                                           
217 Bøg, K. C. og Kiertzner, L. (2010) ”Professionsetik for revisorer”, s. 15. 
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En specifik udfordring ved forventningskløften er, at alle fejl i en årsrapport ifølge regnskabsbruger 

ofte vil være væsentlige. Årsagen hertil er, at regnskabsbruger anvender regnskabet til at placere inve-

steringer. Revisor anvender ved hver revision et væsentlighedsniveau der medfører, at revisor kan 

konstatere fejl, der ikke rettes, da de er under væsentlighedsniveauet for det pågældende regnskab 

som helhed. Væsentlighedsniveauet er således indirekte medvirkende til, at forventningskløften op-

står. 

Der kan i denne forbindelse også tales om, at der opstår en ”forståelseskløft” mellem revisors arbejde 

og forventningen til det. Generelt set giver revision en høj grad af sikkerhed for regnskabet som hel-

hed, men det omfatter ikke en fuldstændig sikkerhed, og der foretages derfor ikke en fuldstændig revi-

sion218. Dette hænger også sammen med, at en revision skal være omkostningseffektiv, hvorfor revisor 

i overensstemmelse med gældende standarder anvender sandsynlighed, stikprøver samt analyser for 

at opnå den nødvendige sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. 

Regnskabsbrugeren er nødt til at erkende, at der ikke udføres fuldstændig revision for at forstå at min-

dre fejl ikke opdages. På den måde vil forståelseskløften muligvis minimeres. Revisor er samtidig nødt 

til at informere om dette for at øge regnskabsbrugers forståelse herfor. 

Den generelle forventning, som samfundet har til revisor er, at revisor skal agere ærligt, kompetent og 

professionelt. Det er forventet, at revisor anvender sine kompetencer og sin viden til fordel for sam-

fundet og ikke virksomhedslederne. Revisor skal være uafhængig af klienten219. Uafhængighed imellem 

revisor og klienten er essentiel for at opretholde troværdigheden til revisor. Der eksisterer en usikker-

hed om revisor, der på grund af egen interesser, ser bort fra dennes uafhængighed og ikke rapporterer 

usædvanlige forhold hos klienten. Modsat har revisor en klar interesse i at være uafhængig i forholdet 

til sine klienter, da konsekvenserne ved ikke at overholde revisorlovens kapitel 4 om uafhængighed er 

alvorlige for revisor og kan samtidig medføre manglende tillid til den specifikke revisor og til professio-

nen generelt220. 

Det er derfor vigtigt, at revisor indgår dialog med regnskabsbrugeren for at skabe en klar forståelse af, 

hvilken form for sikkerhed en revisionserklæring giver og ikke mindst, hvilken form for sikkerhed den 

ikke giver. Ved at skabe en åben dialog omkring revisors arbejde formindskes ligeledes forståelseskløf-

                                                           
218 Bøg, K. C. og Kiertzner, L. (2010) ”Professionsetik for revisorer”, s. 15. 
219 Lee, Tom (1993) ”Corporate audit theory”, side 93. 
220 Lee, Tom (1993) ”Corporate audit theory”, side 94. 
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ten, der let kan skabe en barriere mellem henholdsvis regnskabsbrugers forståelse og revisors forståel-

se af revision og indholdet heraf. 

 

3.2 Virksomhedens interessenter 

Enhver given virksomhed har en gruppe af interessenter også kaldet stakeholders. Det er interessen-

ter, der anvender virksomhedens regnskab og agerer sammen med virksomheden på markedet. Det er 

en forudsætning, at der er tillid til virksomhedens regnskab, og at regnskabet kan anvendes af interes-

senterne til at træffe beslutninger. En revisionspåtegning vil sammenlignet skabe en større tillid end 

andre erklæringstyper med lavere grad af sikkerhed.   

Det er dog ikke nødvendigvis sådan, at alle interessenter har samme behov for, at virksomhedens 

regnskab har en revisionspåtegning. For nogen interessenter kan en påtegning med en lidt lavere grad 

af sikkerhed være tilstrækkelig. Derved er der opstået et behov for den nye erklæringstype udvidet 

gennemgang. 

 

3.2.1 Koalitionsmodellen 

Det er muligt at beskrive styrkeforholdet, særinteresser, informationsasymmetri mv. ved hjælp af koa-

litionsmodellen221. Koalitionsmodellen illustrerer, hvordan alle virksomhedens interessenter indgår i en 

koalition og kan vises således: 

 

Figur 13: Virksomheden som koalitionsmodel af primære interessegrupper 

Kilde: Elling, J. O. ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, s. 24. 

                                                           
221 Elling, J. O. (2011) ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, s. 15 
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En virksomhed også kaldet koalitionen kan ikke eksistere uden alle kategorier af interessegrupper. 

Uden kunder, medarbejdere osv. vil der ikke være en virksomhed222. Virksomheden indgår derved i et 

afhængighedsforhold med interessegrupperne. 

Det er personerne i virksomheden, der træffer beslutninger og opsætter mål. Det er de beslutninger 

og mål, der kan analyseres på grundlag af koalitionsmodellen223. Modellen anser virksomheden som et 

netværk af socio-økonomiske sammenhænge imellem interessenterne. Interessenterne har det til fæl-

les, at de har ressourcer, som de stiller til rådighed for virksomheden med det mål at få en modydelse 

til gengæld224. Der kan opstå konflikter, da alle interessegrupper ikke nødvendigvis har samme mål. 

Det er ved konflikter, at styrkeforholdet imellem de involverede parter sættes på en prøve og viser, 

hvordan værditilvæksten bliver fordelt225. 

Udover de primære interessegrupper er der også sekundære interessegrupper. I den kategori er stort 

set alle andre interessenter, der har interesse i virksomheden og dens regnskab. Det kan f.eks. være 

konkurrenter, pressen mv. De har ligesom de primære interessenter et informationsbehov. 

Vi vil i de efterfølgende afsnit beskrive interessenterne, der er i spil i forbindelse med indførsel af udvi-

det gennemgang. Samtidig vil vi inddrage forventningskløften, da den er yderst relevant ved den sene-

re analyse af de forskellige interessenters opførsel. 

 

3.2.2 Virksomhedsledelse 

Ledelsen i de relevante B-virksomheder er en intern interessegruppe i koalitionsmodellen. Personkred-

sen i ledelsen består af en direktør og evt. en bestyrelse. Oftest er ejeren af virksomheden selv en del 

af ledelsen ved SMV-virksomheder. Ejeren har som primær interesse at skabe et overskud i virksom-

heden og at aflægge et regnskab i overensstemmelse med lovgivningen. Det er samtidig ledelsen, der 

beslutter, hvilket produkt de vil anvende fra revisor, det vil sige, hvorvidt regnskabet skal revideres 

eller alternativt være underlagt review eller udvidet gennemgang. Det er interessant at få belyst, hvilke 

overvejelser ledelsen gør sig, inden de træffer beslutningen om udvidet gennemgang. Det er vigtigt, at 

virksomhedsledelsen tager stilling til, hvad de bruger årsregnskabet til, og hvor stor betydning graden 

                                                           
222 Elling, J. O. (2011) ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, s. 24-25. 
223 Elling, J. O. (2011) ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, s. 24. 
224 Elling, J. O. (2011) ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, s. 24-25. 
225 Elling, J. O. (2011) ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, s. 25. 
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af sikkerhed på erklæringen har for deres respektive virksomhed. I SMV-virksomheder har virksom-

hedsejeren normalt ikke et behov for at få udført revision af årsregnskabet226. 

 

3.2.3 FSR – Danske revisorer 

FSR er en ekstern interessegruppe i koalitionsmodellen. FSR har en interesse i SMV’ernes regnskaber, 

da de regulerer lovgivningen for de godkendte revisorer. De er en del af det tilsyn, der føres af de god-

kendte revisorer og sikrer, at den eksisterende lovgivning overholdes herunder reglerne for at anvende 

udvidet gennemgang227. Samtidig har FSR en interesse i at vide, hvordan den nye erklæringsstandard 

modtages og implementeres af SMV’erne og revisorerne. 

 

3.2.4 Erhvervsstyrelsen 

Erhvervsstyrelsen er ligeledes en ekstern interessegruppe under offentlige myndigheder. Erhvervssty-

relsen modtager og registrerer alle SMV’ernes regnskaber, og sammen med FSR kontrollerer Erhvervs-

styrelsen, om lovgivningen overholdes228. Ligesom FSR har Erhvervsstyrelsen en interesse i at vide, 

hvordan udvidet gennemgang modtages og anvendes af SMV’erne og revisorerne. 

 

3.2.5 Samarbejdspartnere 

Virksomhedens samarbejdspartnere er en ekstern interessegruppe. Det kan være en leverandør eller 

samarbejdspartner som f.eks. Dansk Industri. Samarbejdspartnere har interesse i virksomhedens regn-

skab, da regnskabet kan anvendes til at vurdere virksomhedens likviditet og soliditet inden en aftale 

indgås. Samarbejdspartnere vil tillægge revisors påtegning værdi, og graden af sikkerhed, for at regn-

skabet i al væsentlighed er retvisende, er essentielt. Det kan forventes, at en virksomheds samarbejds-

partnere kan stille krav, om at regnskabet revideres. 

 

3.2.6 SKAT 

SKAT er en ekstern interessegruppe i lighed med Erhvervsstyrelsen. SKAT har en interesse i, at 

SMV’ernes regnskaber og især gæld til det offentlige er korrekt opgjort og indberettet. Herunder kan 

de finde en stor grad af sikkerhed i, at revisor udfører revision af regnskaberne med handlinger, der 

sikrer korrekte indberetninger til SKAT af bl.a. moms og lønposter. SKAT skal vurdere om de handlin-

ger, der udføres ved udvidet gennemgang er tilstrækkelige til at sikre de korrekte indberetninger. 

                                                           
226 EY (2013) ”Udvidet gennemgang i stedet for revision”, side 5. 
227 I form af responsumudvalget, som er beskrevet i afsnit 2.1 
228 Ved hjælp af Revisortilsynet og Revisornævnet, som er beskrevet i afsnit 2.1. 
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3.2.7 Banker og kreditinstitutter 

SMV’ernes tilknyttede bankforbindelse er en ekstern interessegruppe. I lighed med samarbejdspartne-

re anvender banker og kreditinstitutter regnskabet til bl.a. at vurdere virksomhedens likviditet. Virk-

somhederne er samtidig afhængig af kreditinstitutternes villighed til at yde kredit, så bankernes styrke 

i koalitionsmodellen kan være stor. Derved kan bankerne have indflydelse på, om virksomhedens le-

delse vælger revision eller udvidet gennemgang. Kreditinstitutterne ønsker, at regnskaberne i al væ-

sentlighed er retvisende og har en høj grad af sikkerhed for, at de ikke indeholder fejl for på den bag-

grund at vurdere deres kreditgivning. 

 

3.2.8 Interessenternes reaktioner 

Nedenfor er skitseret interessenternes umiddelbare reaktion ifølge diverse artikler og udgivelser. Fo-

kus er primært på kunderne til produktet229 og udbyderen230. Oversigten er udarbejdet for at danne et 

overblik over de væsentligste involverede parter og deres holdninger til det nye produkt. Oversigten er 

skitseret i kronologisk rækkefølge, og data fra oversigten anvendes i vores videre analyse. 

 

Dato og forfatter Titel Formål Konklusion 

26.05.2011 
FSR pressemeddelelse 

Udvidet gennemgang kan 
spare SMV’erne for 130 
millioner 

FSR foreslår at indføre en 
ny revisionsstandard – 
Udvidet gennemgang. 
Vil kunne spare SMV seg-
mentet for 130 mio. kr. 
Pt. vurderes eneste alter-
nativ helt at fravælge revi-
sion. 

Fravalg af revision er ikke 
en mulighed for SMV’erne 
da samarbejdspartnere 
kræver en form for gen-
nemgang af regnskaberne. 
Undersøgelse viser at ban-
kerne mener udvidet gen-
nemgang er et udmærket 
alternativ. Ved tvivl vil de 
bede om ekstra sikker-
hedsstillelse eller revideret 
årsrapport. 
Udvidet gennemgang dæk-
ker et behov der er hos 
SMV’erne og banker. 

22. april 2013 (pressemed-
delelse) 
Erhvervsstyrelsen 

Små virksomheder kan 
spare millioner på ny revi-
sionsmodel 

At beskrive at de mindre 
virksomheder kan spare ca. 
25 procent af udgifterne til 
revision, ved at vælge 
udvidet gennemgang. 

Det forventes at de små 
virksomheder kan spare i 
alt kr. 236 millioner. 

24.05.2013 
FSR nyheder 
Charlotte Jepsen, 
Administrerende direktør, 
FSR-danske revisorer 

Ingen grund til forvirring 
om revision 

Fastholde logik og struktur 
fra internationale standar-
der med assistance, review 
og revision. 
Mindre omfattende end 

Differentierede ydelser fra 
revisor vil lette den admi-
nistrative byrde og sikre-
kontrol med regnskaber 
for SMV segmentet 

                                                           
229 Med modtagere menes Dansk Industri som repræsenterer SMV-segmentet. 
230 Med udbyder menes der her FSR og Erhvervsstyrelsen. 
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revision men mere end 
review = positiv konklusion 
Skal være balance imellem 
produkt og sikkerhed 
Dansk Industri har misfor-
stået udvidet gennemgang 

Der skal ikke skabes forvir-
ring om revisors produkter. 

24.05.2013 
Kristian Koktvedgaard,  
Chefkonsulent, 
Dansk Industri 

Forvirring om revision At påpege forvirring om-
kring den nye erklærings-
standard. 

At det skaber usikkerhed 
om revisors arbejde, fordi 
den nye erklæring ligner en 
normal revisionserklæring, 
men benytter sprog fra 
review-erklæringen. 

2013 
(Revision og regnskabsvæ-
sen nr. 6 juni 2013 side 58-
64) 
Kristian Koktvedgaard,  
Chefkonsulent, 
Dansk Industri 

Udvidet gennemgang – 
giver det mening? 

Grad af sikkerhed (mellem-
ting af høj grad og begræn-
set – ”moderat grad af 
sikkerhed”) 
Positiv kontra negativ på-
tegning 
Gruppe 1: Høj forventning 
og øget forventningsgab 
Gruppe 2: Anser det for 
review, tillægger det lav 
værdi. 
Opgaveansvarlig partner: 
Udvidet gennemgang kræ-
ver tilstrækkelig kvalitet da 
der skal stilles de rigtige 
spørgsmål, opgaven skal 
bemandes med erfarne 
revisorer = dyrere honorar 
Prisen er en væsentlig 
faktor/centralt element – 
er besparelsen minimal er 
de så ikke bedre tjent med 
revision? 

Er det ikke muligt at have 
en normal revision men 
foretage fravalg af hand-
linger for at opnå en be-
grænset grad af sikkerhed 
og positiv påtegning. Dansk 
Industri mener det havde 
givet en mere robust stan-
dard. Udvidet gennemgang 
giver ikke den ønskede 
besparelse. Hvordan er 
rapportering ved fravalg af 
revision? 
Udvidet gennemgang skal 
først vinde anerkendelse 
og de forventer kun at 
virksomheder med lavt 
behov for revision skifter. 
Ønsker i stedet ophævelse 
af revisionspligt. 
 
Påtegningen er det essen-
tielle – grad af sikkerhed. 
 

2013 (Revision og regn-
skabsvæsen nr. 6, juni 
2013 side 40-55) 
Lars Engelung (PWC) og 

Jon Beck (KPMG) begge SR 

og medlemmer af Revisi-

onstekniske Udvalg 

Udvidet gennemgang – 
praktiske problemstillinger 

Gennemgang af væsentlig-
hed/risiko. 
Alle udvidet gennemgangs 
handlinger og supplerende 
samt yderligere handlin-
ger. Praktiske eksempler. 
Ved gennemgangen af 
arbejdshandlinger i artiklen 
virker udvidet gennemgang 
meget omfattende sam-
menholdt med revision. 

Udvidet gennemgang byg-
ger meget på forespørgsler 
og analyser, så det er vig-
tigt at erklæringsstandar-
den implementeres korrekt 
i alle revisionsvirksomhe-
der. En række detailtests 
som i revision udføres af 
assistenter/elever vil falde 
bort. 
Udvidet gennemgang stil-
ler krav om professionel 
dømmekraft og faglige 
vurderinger. 

Figur 14: Oversigt med interessenters reaktioner 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Som det fremgår af ovenstående oversigt har holdningerne til og reaktionerne på den nye erklærings-

standard været meget varierende. Erhvervsstyrelsen er fortaler for produktet og mener, at der kan 

medfølge en stor besparelse for virksomhederne ved at vælge udvidet gennemgang. FSR ønsker at 

gøre forskellene og anvendelsesmulighederne meget klare og gennemskuelige. Modsat er Dansk Indu-

stri, skeptiske og har svært ved at se, hvordan produktet ikke vil blive misforstået. Vi vil inddrage disse 

forhold mere nærgående i vores analyse i kapitel 5.  
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4 Empiriske data 

I dette kapitel vil vi inddrage vores indsamlede empiriske data til analyse brug. Formålet med analysen 

er at anvende vores metode og teori gennemgået tidligere i afhandlingen til, at analysere reaktioner og 

holdninger hos aktørerne til den nye erklæringsstandard. Først vil vi beskrive, hvilke respondenter der 

har deltaget i undersøgelsen, og i efterfølgende afsnit vil vi analysere udfaldet af undersøgelserne med 

afsæt i vores tre temaer; honorar, troværdighed og rapportering. 

 

4.1 Spørgeskemaundersøgelse – revisorer 

Vores respondenter til spørgeskemaet består udelukkende af personer, der er ansat som revisorer på 

tidspunktet for undersøgelsen. Udvælgelsen er sket for at sikre, at vores respondenter har de rette 

kompetencer og viden til at besvare spørgeskemaet. Vi har valgt at anvende programmet Sur-

veyXact231 som platform til at udarbejde spørgeskemaet. Vi har herefter udsendt spørgeskemaerne 

elektronisk. Fordelen herved er, at det er nemt for modtageren at besvare spørgeskemaet, når der er 

tid. Samtidig gør programmet, at det er hurtigt at indsamle svar i en online database og se udviklingen i 

svarprocenten. Det er let at sammenligne svarene, da alle respondenter har fået nøjagtigt samme 

spørgsmål og tid til at overveje deres svar. Ulempen ved metoden er, at der ikke nødvendigvis er så høj 

en svarprocent og det kan være svært at få uddybet respondenternes holdninger. Men vi har taget 

højde for at give respondenterne mulighed for, at uddybe deres svar i tilknyttede ”svarbokse” i spørge-

skemaet. Der er også en risiko for, at vores mail ikke er blevet læst eller kommet i et spam-filter232.  

Overordnet har vi opbygget spørgeskemaundersøgelsen således: 

• Baggrundsviden om respondenterne; såsom titel, erfaring mv., 

• Spørgsmål omkring vores tre temaer: 

o Honorar, troværdighed og rapportering, 

• Forskellige udsagn som respondenterne skal tage stilling til, 

• Generel opfattelse og holdning til udvidet gennemgang. 

Vi vurderer at have fået en acceptabel høj svarprocent. Vi har valgt metoden, selvom der er ulemper 

forbundet med den, da vi har vurderet, at metoden er enkel og let anvendelig. Resultatet af spørge-

skemaet er vedlagt som bilag 6. 

                                                           
231 http://www.surveyxact.dk/ et professionelt program der kan anvendes ved indsamling og opstilling af spørgeske-
mabesvarelser. 
232 http://www.spoergeskema.nu/fordele-ulemper-online-spoergeskema.php  
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4.1.1 Interview – statsautoriseret revisor 

Vi har som en afrunding af vores spørgeskema valgt at interviewe en statsautoriseret revisor omkring 

udvidet gennemgang233. Vi har efter indsamling af vores spørgeskemabesvarelser vurderet, at der var 

forhold, vi gerne ville have uddybet og komme mere i dybden med. Vi har specifikt udvalgt responden-

ten ud fra personens baggrund og kompetencer. 

Vi ønsker ved interviewet at undgå tvivl omkring spørgsmålene og samtidig lade respondentens hold-

ning komme tydeligt til udtryk. Interviewmetoden gør, at vi ikke er i tvivl om, at den interviewede for-

står spørgsmålene. 

Vi har udarbejdet spørgsmålene med baggrund i spørgeskemaet. Vi har vurderet, hvilke spørgsmål vi 

ønskede at få uddybet efter, vi analyserede besvarelserne fra spørgeskemaet. Spørgsmålene, vi stillede 

respondenten, er bygget op omkring vores tre temaer for at skabe en sammenlignelighed i vores ana-

lyse til revisorernes besvarelse af spørgeskemaet samt for at skabe en direkte sammenhæng til vores 

problemformulering. 

Interviewet er transskriberet og vedlagt som bilag 5, så vi kan anvende besvarelsen i vores analyse som 

citater mv. Den interviewede er anonym, og det er kun os samt vores vejleder, som kender personens 

identitet. Vi vurderer, at vi ikke har påvirket den interviewede i besvarelsen af spørgsmålene. 

 

4.1.2 Udvælgelse 

Ved udvælgelsen af relevante og kompetente respondenter har vi taget udgangspunkt i vores respek-

tive netværk i form af arbejdskollegaer, tidligere arbejdskollegaer og medstuderende fra andre revisi-

onskontorer. I forlængelse heraf har vi sikret en bred geografisk spredning i vores stikprøve, så besva-

relsen er anvendelig på hele populationen. 

Ved at spørge revisorer i faget har vi sikret, at det kun er revisorer med praktisk erfaring, der har delta-

get i vores spørgeskemaundersøgelse. Vi har inden udsendelsen af spørgeskemaerne vurderet, at prak-

tisk erfaring er en vigtig del ved besvarelsen af vores spørgeskema. Det har vi vurderet, da vi beder 

respondenterne tage stilling til anvendeligheden, udbredelsen og sammenligninger med øvrige erklæ-

ringstyper. Inden vi udsendte det endelige spørgeskema har vi lavet en pilottest på få udvalgte reviso-

rer. Derved sikrede vi, at spørgeskemaet var i et forståeligt sprog, og at mængden af spørgsmål var 

passende. 

                                                           
233 Bilag 5, interview person 5 
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Vi har distribueret spørgeskemaet til i alt 299 respondenter. Svarperioden var november og december 

2013. Heraf har 39% gennemført undersøgelsen, hvilket vi mener er tilfredsstillende. Den samlede 

status på besvarelse af spørgeskemaet ser således ud: 

 
Tabel 1: Samlet besvarelse spørgeskemaundersøgelse 

Kilde: Bilag 6, Egne empiriske undersøgelser 

Bortfaldet af besvarelser på 61% analyseres ikke nærmere. Et bortfald i den størrelse er vurderet rime-

ligt, og undersøgelsen er fortsat repræsentativ for den samlede population. 

Størstedelen af respondenterne er enten Managers, Senior Managers eller Partnere(62%) og derved er 

det også i overvejende grad respondenter med titlen, Godkendt revisor234. Det er i god overensstem-

melse med vores ønskede population før udsendelse af spørgeskemaet. 

Samtidig er det revisorer, hvis typiske kunder er i regnskabsklasse B, altså i SMV-segmentet. 

Den interviewede revisor har titlen ”statsautoriseret revisor”, og beskæftiger sig primært med SMV-

segmentet. Respondenten har kendskab til udvidet gennemgang og anvender produktet i sit daglige 

arbejde. Vi har vurderet, at personen har den rette baggrund og kompetencer til at udtale sig om udvi-

det gennemgang. 

 

4.2 Interviews – virksomhedsejere 

Vores respondenter til interviews består udelukkende af virksomhedsejere eller personer, som på an-

den måde er direkte involveret i beslutningen om valg af udvidet gennemgang. Vi har specifikt udvalgt 

respondenterne ud fra deres baggrund og kompetencer. 

                                                           
234 Også kaldet statsautoriseret revisor 
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Det er et bevidst valg at udføre interviews over for virksomhedsejere, da vi ved interviews kan få ud-

dybet vores spørgsmål under interviewet, og vi undgår tvivl omkring spørgsmålenes tolkning og betyd-

ning. Samtidig har vi kunnet skabe en debat med respondenterne og få tydeliggjort deres holdninger. 

Interviewmetoden gør, at vi ikke er i tvivl om, at de interviewede forstår spørgsmålene. Det har vi vur-

deret som en klar fordel idet, det har mindsket usikkerheden om produktet udvidet gennemgang. 

Vi har udarbejdet spørgsmålene på forhånd og lavet en test af en tilfældig respondent, inden vi inter-

viewede de udvalgte respondenter. Samtidig har vi under processen tilpasset vores spørgsmål og tilfø-

jet nye varianter af spørgsmål, efter at vi har fået forskellig feedback fra de interviewede. Vi besluttede 

at afslutte udvælgelsen, da vi kunne se, at de samme svar begyndte at gå igen, fra de forskellige perso-

ner, vi interviewede. Spørgsmålene, vi stillede, er bygget op omkring vores tre temaer for at skabe en 

sammenlignelighed i vores analyse til revisorernes besvarelse af spørgeskemaet samt for at skabe en 

direkte sammenhæng til vores problemformulering. 

Alle interviews er transskriberet, så vi kan anvende besvarelserne i vores analyse som citater mv. De 

interviewede er alle anonyme, og det er kun os samt vores vejleder som kender deres identitet. Ulem-

pen ved interviews er bl.a. tidsforbruget, og at vi kan påvirke de interviewede i deres besvarelser. 

Vi vurderer dog, at vi ikke har påvirket de interviewede, og at de alle har været kompetente. Vi har 

valgt metoden for virksomhedsejerne, selvom der er ulemper forbundet med den, da vi har vurderet, 

at metoden er optimal i forhold til det problem, vi vil analysere. Vores interviews er gjort anonyme og 

vedlagt som bilag 1-4. 

4.2.1 Udvælgelse 

Vi har udvalgt fire forskellige personer til interviews. De er særligt udvalgt på grund af deres baggrund. 

De er alle virksomhedsejere i segmentet SMV, i regnskabsklasse B. Dog er deres baggrund lidt forskelli-

ge i form af typen af virksomheder, som de er involveret i, særligt kompleksiteten. Herunder deres 

egen grad af involvering i den økonomiske proces i deres virksomheder. Det giver et forskelligt behov 

for bistand fra revisor, som vi har fundet interessant ved netop de udvalgte respondenter.  Vi mener 

på den baggrund, at vores data fra interviews afspejler den samlede SMV population godt. Vi er klar 

over, at flere interviews ville have underbygget et resultat bedre, men samtidig anser vi resultatet for 

anvendeligt til vores undersøgelse og analyse. 
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5 Analyse 
I analyseafsnittet vil vi tage udgangspunkt i den anvendte teori og vores problemformulering. Vi vil 

inddrage områder fra vores afsnit om koalitionsmodellen. Analysen vil være bygget op omkring vores 

tre temaer og løbende inddrage resultater fra vores spørgeskemaundersøgelse og interviews, for der-

ved at skabe en diskussion af emnet og se potentielle udfordringer. Analysen skal ses som en dybdegå-

ende analyse af aktørernes reaktioner og forventninger til udvidet gennemgang. 

I analysen inddrages forventnings- og forståelseskløften, når det er relevant. Formålet er at afstemme 

aktørernes forventninger og holdninger til udvidet gennemgang inden for områderne: 

• Honorar, 

• Troværdighed, 

• Rapportering. 

Samtidig vil vi se på udbredelsen, kendskabet og forståelsen af udvidet gennemgang for både revisorer 

og virksomhedsejere. 

Vi ønsker at skabe en forståelse for produktet og undersøge, hvor de største misforståelser og uover-

ensstemmelser opstår. Samtidig vil analysen belyse revisors ydelser og det arbejde, der udføres, og 

som adskiller produkterne fra hinanden. 

Behovet for udvidet gennemgang analyseres, og de alternative muligheder debatteres. Det er både 

behovet og efterspørgslen hos revisorerne og virksomhederne, der undersøges. Signalværdien af de 

forskellige produkter og deres betydning for forskellige parter medtages i analysen. Empirien indsam-

let og anvendt i analysen er vedlagt som bilag 1-6. 

På næste side har vi illustreret analysens opbygning samt formuleret indledning og afrunding: 
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Figur 15: Disposition analyse 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

5.1 Forståelse af revisors ydelser og værdien heraf 

En af årsagerne til, at der opstår en kløft mellem revisor og virksomhedsejerne er, at der er forskellig 

forståelse af, hvad revisors ydelser består af, og hvilke værdier disse ydelser hver især repræsenterer. 

Ved vores interview med en statsautoriseret revisor forespurgte vi til dennes opfattelse af virksom-

hedsejernes kendskab til udvidet gennemgang og revision generelt235. Det var den pågældendes over-

                                                           
235 Bilag 5, interview person 5 

•Forståelse af revisors ydelser og værdien herafAfsnit 5.1

•Kendskab til- og udbredelse af udvidet gennemgang
•Revisorer
•Virksomhedsledere
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Afsnit 5.2
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•Revisorer
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bevisning, at virksomhedsejerne ikke har et stort kendskab til udvidet gennemgang236 og ej heller en 

forståelse af produkterne, revision og udvidet gennemgang. Den interviewede sagde ligeledes: 

”Generelt tror jeg, at der er den populære forventningskløft mellem bruger og revisor og omverdenen i 

det hele taget. Jeg tror, at det er vanskeligt for mange virksomhedsejere i små ejerledede virksomheder 

at overhovedet forstå, hvad revision går ud på. De kan måske forstå de små dele, men det store billede 

tror jeg er svært at forstå, og det gør at det bliver endnu sværere at forstå, hvad udvidet gennemgang 

er, og hvad der ligger i det. Vi har jo set, at der til trods for revision, som er et mangeårigt produkt, sta-

dig er store forventningskløfte imellem, hvad omverdenen tror revisor gør og finder ud af, og hvad revi-

sor faktisk gør og finder ud af. ”237
 

I forlængelse af ovenståendes udtalelse omkring opfattelsen af virksomhedsejernes forståelse af revi-

sors arbejde forespurgte vi ligeledes, om det var den interviewedes overbevisning, at forståelses- og 

forventningskløften altid ville bestå. Hertil svarede personen: 

”Ja, det tror jeg. Jeg tror aldrig, at vi får 100 % fortalt brugerne, hvad der sker. Vi ser jo tit, at selv pro-

fessionelle investorer, professionelle analytikere osv. misforstår ting. Jeg tror, at det er en umulig opga-

ve at løse.”
238 

Vi kan således konstatere, at det er respondentens opfattelse at virksomhedsejerne ikke forstår revi-

sors produkter godt nok, og der således altid vil være en forståelses- og forventningskløft mellem revi-

sor og regnskabsbruger. For at minimere denne kløft kræver det, at revisor skaber fuld gennemsigtig-

hed i alle henseender, således at alle produkter og arbejde hermed er kendt for regnskabsbruger.  

I forbindelse med vores interviews prøvede vi at skabe et overblik over virksomhedsejernes opfattelse 

af revision, og flere af virksomhedsejerne nævnte, at de brugte revisionen som en form for kontrol af 

virksomheden239 altså et sikkerhedstjek.  

I figuren på næste side har Dr. Jill Collis undersøgt virksomhedsdirektørers opfattelse af de potentielle 

fordele ved ekstern revision. Undersøgelsen har en del år på bagen og er foretaget i England, men vi 

mener at denne stadig kan anvendes i vores afhandling, da undersøgelsen matcher det danske sam-

fund og de danske holdninger. 
                                                           
236 Bilag 5, interview person 5 
237 Bilag 5, interview person 5 
238 Bilag 5, interview person 5 
239 Bilag 1-4, interview person 1-4 
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Det ses, at den vigtigste fordel er, at revisionen giver en kontrol på regnskabssystemerne og bogførin-

gen, idet 74 % af respondenterne er enige i dette udsagn. Dette passer godt med de udtalelser, som vi 

fik fra vores interview jf. ovenstående. Revisionen giver således virksomhedsejerne en årligt kontrol af 

virksomheden, og er ifølge virksomhedsejerne med til at sikre, at der ikke er fejl i virksomheden og 

bogføringen. 

44 % af direktørerne er enige i udsagnet om, at revision har en positiv effekt på muligheden for at låne 

penge hos banker/pengeinstitutter. I forbindelse med vores spørgeskema til revisorerne spurgte vi, om 

de havde oplevet, at virksomhederne havde fastholdt revision til trods for, at revisor havde rådgivet 

virksomheden om udvidet gennemgang240. Hertil svarede mange af vores respondenter, at flere af 

deres klienter har fastholdt revisionen primært af den årsag, at bankerne kræver revision af årsregn-

skaberne. Også dette stemmer overens med Jill Collis’ undersøgelse, hvor direktørerne mener, at revi-

sionen bidrager til nemmere at kunne låne penge. 

 

Figur 16: Perceptions of the audit (% of companies) 

Kilde: Collis, Dr. J. (2008), ”Directors’ views on accounting and auditing requirements for SMEs”, s. 39. 

Når omkostningerne til revisionen overstiger fordelene ved revision viser undersøgelsen, at respon-

denterne er splittede i deres holdninger. 33 % af respondenterne er enige i dette udsagn, men 33 % er 

ligeledes uenige. I forbindelse med vores interview af den statsautoriserede revisor spurgte vi denne, 

om man kunne forestille sig, hvorfor virksomhederne fortsat fastholder revisionen til trods for, at de 

opfylder kravene til at vælge udvidet gennemgang. Hertil svarede respondenten, at en årsag kunne 

                                                           
240 Se bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse 

Perception Agree Disagree

5 4 3 2 1 N/R Total

Provides a check on accounting 

systems and records 45 29 17 4 2 3 100

Improves internal controls 19 25 31 13 8 4 100

Has a positive effect on the credit 

rating score 17 27 32 10 8 6 100

Improves the quality of the 

financial information 17 25 31 15 8 4 100

Deters or reveals fraud by directors 

or employees 17 24 31 14 10 4 100

The cost outweighs the benefits 17 16 30 20 13 4 100
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være uvidenhed og en anden årsag kunne være en cost-benefit betragtning. Der blev suppleret med 

følgende: 

”Benefitten som vil være en høj grad af sikkerhed på regnskabet er trods alt større end cost, så derfor 

vælger de måske revision. Også selvom det måske vil være meget billigere at få lavet en udvidet gen-

nemgang kontra revision.”
241 

Med dette mener respondenten, at nytteværdien ved revision ofte overstiger den besparelse som 

virksomhederne kan opnå ved at fravælge revision. Dette giver muligvis en forklaring på, hvorfor virk-

somhederne ikke fravælger revision til trods for, at de kan skifte jf. beskrivelsen omkring lempelse, 

afsnit 2.4. Samtidig harmonerer dette godt i forhold til den ovennævnte undersøgelse foretaget af Dr. 

Jill Collis, hvor nogle respondenter mener, at nytteværdien ved revision overstiger omkostningerne 

hertil, mens andre får større nytte ud af en besparelse i revisionshonoraret. 

Formålet med revisionen er bl.a. at skabe tillid og troværdighed til årsregnskaberne. Årsregnskaberne 

bliver brugt af virksomhedsejere og investorer til at vurdere virksomheder finansielt. Som virksom-

hedsejer og investor skal man kunne stole på de informationer, som årsregnskabet giver. At revisor har 

revideret eller reviewet årsregnskabet skaber således en værdi. I 2012 udarbejdede FSR – danske revi-

sorer en analyse over investorers vurdering af værdien af en årsrapport med et revideret regnskab. 

 
Figur 17: Udsagn: ”En årsrapport med et revideret regnskab tilfører mig som investor værdi” 

Kilde: FSR, 10 myter om revisorbranchen og egen tilvirkning 

Ovenstående analyse viser, at 86 % af investorerne mener, at revisionen skaber værdi for investoren, 

hvorimod 5 % ikke mener, at revisionen skaber værdi. Undersøgelsen viser, at revision giver en værdi 

for investorerne, og på den måde skabes ligeledes en troværdighed til den udførte revision. Hvorvidt 

udvidet gennemgang skaber troværdighed hos regnskabsbruger er analyseret i afsnit 5.4. 

På baggrund af ovenstående kan vi konstatere, at virksomhedsejerne har en vis form for forståelse af 

revisors ydelser og produkter men ikke detaljeret nok til, at forståelses- og forventningskløften er ikke-

eksisterende. For at denne kløft mellem revisor og regnskabsbruger minimeres, er det nødvendigt, at 

                                                           
241 Bilag 5, interview person 5 
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revisor informerer om alle vinkler og arbejdshandlinger forbundet med revisors ydelser, samt at bru-

gerne skal have et åbent sind overfor og interesse i at forstå, hvad revisor tilbyder. Derudover kan vi 

konstatere, at revision skaber værdi og troværdighed for investorer og regnskabsbrugeren generelt. 

 

5.2 Kendskab til- og udbredelse af udvidet gennemgang 

Inden vi analyserer særligt udvalgte problemstillinger og holdninger til udvidet gennemgang, vil vi klar-

lægge aktørernes kendskab til erklæringsstandarden og derigennem udbredelsen. Det er vigtigt at vi-

de, om aktørerne kender og forstår til produktet for at kunne anvende deres svar i vores analyse. Mod-

tagerne af erklæringsstandarden er revisorer og virksomhedsledere. Vi har forespurgt til deres kend-

skab, herunder både om revisorerne har rådgivet omkring standarden og modsat om virksomhedsle-

derne har modtaget rådgivning og i så fald fra hvem. Nedenfor analyserer vi svarene. 

 

Revisorer 

Vi har i vores spørgeskema forespurgt revisorerne om de er bekendt med produktet. Heraf svarer 91% 

af respondenterne ”ja”, til at kende produktet. Kun 1% besvarer spørgsmålet med et ”nej” og 8% me-

ner, at de er bekendt med erklæringsstandarden, men at de ikke kender til omfanget og indholdet af 

standarden. Vi kan illustrere forholdet således: 

 
Tabel 2: Udsagn: ”Er du bekendt med det nye produkt: udvidet gennemgang?” 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

Det er forventeligt, at revisorerne kender til produktet. Revisorerne skal anvende produktet, og derfor 

skal de kende til området. Det er nødvendigt, at de kender til produktet for ligeledes at kunne rådgive 

virksomhedslederne om det. 

Ligeledes har vi undersøgt, hvorvidt revisorerne har hørt om både Erhvervsstyrelsens og FSR’s erklæ-

ringsstandard for udvidet gennemgang. Her er resultatet stort set identisk, nemlig at 86-87% har kend-

skab til både Erhvervsstyrelsens og FSR’s version.  
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For at få yderligere overbevisning omkring revisorernes kendskab til udvidet gennemgang spurgte vi 

respondenterne om, hvilke handlinger de mener, der skal foretages ved udvidet gennemgang for at 

opnå begrænset sikkerhed. Vi kan illustrere svarene således: 

 

Tabel 3: Udsagn: ”Hvilke handlinger mener du, at der skal foretages ved udvidet gennemgang for at opnå begrænset 

sikkerhed?” 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

Som tabel 3 ovenfor viser, mener størstedelen af respondenterne mellem 70 – 81%, at revisor skal 

opnå forståelse for virksomheden, foretage forespørgsler til virksomhedens ledelse og relevante med-

arbejdere, foretage analytiske handlinger og indhente henholdsvis engagementsforespørgsel fra pen-

geinstitutter, advokatbrev, dokumentation fra SKAT på indberetninger og oplysninger fra tinglysning. 

Disse handlinger er valgt af respondenterne for på den måde at opnå en begrænset sikkerhed i den 

udførte udvidede gennemgang. 
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Som vi har beskrevet i afsnit 2.6.2, er de handlinger, som flest af respondenterne udvælger, også de 

essentielle handlinger forbundet med udvidet gennemgang, hvorfor vi kan konstatere, at revisorer har 

et godt kendskab til, hvilke handlinger der er tilknyttet udvidet gennemgang. 

På baggrund af vores spørgeskema analyse kan vi konstatere, at kendskabet til udvidet gennemgang 

inden for revisorbranchen er stor og tilstrækkelig til, at vi kan fortsætte analysen. 

For at få et indblik i udbredelsen af produktet i revisorbranchen, har vi forespurgt om revisorerne har 

rådgivet virksomheder om udvidet gennemgang. Idet der er en spredning på respondenternes erfa-

ringsniveau og titler, må vi antage, at en del af respondenterne ikke har rådgivet virksomheder om 

produktet. Vi vurderer, at det ikke er forventeligt, at en assistent har ydet denne type rådgivning, hvor-

for besvarelserne ikke vil være enstemmige. Resultatet kan illustreres således: 

 

 

Tabel 4: Udsagn: ”Har du oplevet, at du i forbindelse med dit arbejde har rådgivet virksomheder om udvidet gennem-

gang?” 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

Det fremgår at over halvdelen af de adspurgte revisorer 55% har ydet rådgivning til virksomheder, og 

det mener vi er en medvirkende faktor til udbredelsen af produktet. Det indikerer samtidig at modta-

gerne af produktet, virksomhederne, må have et kendskab til udvidet gennemgang. 
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”Hos Deloitte går vi aktivt ud og anbefaler udvidet gennemgang, fordi vi mener, den kan være en god 

idé for nogen virksomheder – er man en mindre eller mellemstor virksomhed, vil udvidet gennemgang 

tit være en fordel” – Citat af Henrik Wellejus, Partner og statsautoriseret revisor hos Deloitte
242

. 

Ovenstående citat er med til at underbygge resultatet af vores undersøgelse om, at revisorerne aktivt 

rådgiver om produktet. 

På baggrund af dette kan vi konstatere, at udvidet gennemgang er udbredt inden for revisorbranchen. 

Samtidig mener vi, at det er interessant, hvem revisorerne mener, har ansvaret for at informere virk-

somhederne. Det fremgår tydeligt, at revisorerne selv er bekendt med et ansvar for at informere og 

udbrede kendskabet til produktet idet 68% af respondenterne mener, at det er revisors ansvar at in-

formere klienterne. Modsat mener 27%, at det er Erhvervsstyrelsen, der skal informere om mulighe-

den for at tilvælge udvidet gennemgang. Alternativt mener 5% af revisorerne, at det er virksomheder-

nes eget ansvar at holde sig informeret inden for området, samt at FSR, politikere og banker bør in-

formere virksomhederne243. 

Dog kan vi konstatere, at størstedelen af revisorerne, svarende til 61%, ikke mener, at klienterne ken-

der til muligheden om udvidet gennemgang. Svaret stemmer mindre godt overens med ovenstående 

om, at 55% har ydet rådgivning om produktet, og 68% mener, at det er revisors ansvar at informere 

herom. Så selvom 55% af revisorerne jf. tabel 4 har rådgivet om udvidet gennemgang kan vi konstate-

re, at der må være en stor del af virksomhederne, der ikke nødvendigvis forstår mulighederne i udvidet 

gennemgang. 

”Mange er usikre på, hvad udvidet gennemgang egentlig betyder for dem.” – Citat af Henrik Wellejus, 

Partner og statsautoriseret revisor hos Deloitte
244

. 

I forlængelse af vores analyse af udbredelsen af produktet har vi undersøgt, hvorvidt revisorerne har 

anbefalet deres kunder at tilvælge udvidet gennemgang, og svaret kan illustreres således: 

                                                           
242 FSR (2013) Bangslund, L., Vox pop ”Er udvidet gennemgang så småt på vej?” 
243 Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer, udsagn: ”Hvem mener du har ansvaret for at informere klienten om 
udvidet gennemgang?” 
244 FSR (2013) Bangslund, L., Vox pop ”Er udvidet gennemgang så småt på vej?” 
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Tabel 5: Udsagn: ”Har du anbefalet klienter at tilvælge udvidet gennemgang?” 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

Illustration i tabel 5 viser tydeligt, at kun 40% direkte har anbefalet én eller flere klienter at tilvælge 

udvidet gennemgang. 

Der kan selvfølgelig være mange årsager til, at en revisor ikke har anbefalet en klient at tilvælge udvi-

det gennemgang, f.eks. på grund af virksomhedens kompleksitet eller af hensyn til virksomhedens in-

teressenters holdninger.  

”Det er primært i tilfælde, hvor der ikke er en tostrenget ledelse, og hvor virksomheden er velkonsolide-

ret med ingen eller meget begrænset ekstern finansiering, at kunderne vælger udvidet gennemgang” – 

Citat af Jon Beck, Partner og statsautoriseret revisor hos KPMG
245

. 

Som citatet antyder, vil det være problematisk for virksomheder med dårlig likviditet og en kompleks 

forretning at tilvælge udvidet gennemgang. Dette skyldes, at kreditinstitutter formentlig vil forlange 

revision af virksomhedens regnskab ved lånefinansiering. Samtidig vil det ved en kompleks forretnings-

struktur med flere ledelsesniveauer ofte være nødvendigt med revision som følge af teorien bag agent-

                                                           
245 FSR (2013) Bangslund, L., Vox pop ”Er udvidet gennemgang så småt på vej?” 
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principal princippet246. Vi vil komme nærmere ind på årsagerne til at vælge og fravælge udvidet gen-

nemgang i afsnit 5.6. 

 

Virksomhedsledere 

I de udførte interviews har vi startet med kort at drøfte udvidet gennemgang samt anvendt en illustra-

tion til at vise de primære forskelle ved revision, review og udvidet gennemgang247. Det har vi gjort for 

at sikre, at de respondenter, vi har udvalgt igennem hele interviewet, er klar over indholdet. Men før vi 

indledte med en gennemgang af produktet spurgte vi, om respondenterne på forhånd kendte til den 

nye erklæringsstandard og forskellene imellem produkterne. 

Vi fik blandede kommentarer såsom ”Nej, jeg ved ingenting” og ”Jeg synes egentlig at jeg godt forstår 

forskellene”248. Vi kunne samtidig konstatere at tre ud af fire respondenter var blevet kontaktet af de-

res revisor om muligheden for at tilvælge udvidet gennemgang. 

Det er vores opfattelse, at virksomhedsejerne desværre ikke har et bredt kendskab til udvidet gen-

nemgang. De har hørt om produktet enten via deres revisorer eller via medierne og kender til produk-

tets eksistens, men de har ikke et dybere kendskab til udvidet gennemgang, og her tænker vi især på 

handlingerne, der udføres af revisor sammenlignet med en revision. 

Øvrige aktører 

Essentielt for produktet er, at alle regnskabsbrugere, herunder også øvrige aktører ud over virksom-

hedslederne har kendskab til udvidet gennemgang. Administrerende direktør i FSR – danske revisorer 

Charlotte Jepsen har udtalt: 

”Det er afgørende, at kreditrådgivere, virksomhedsejere og økonomichefer kender produktet og forstår, 

at de ikke får samme sikkerhed som med revision.”
249

 

Igennem vores dataindhentning er det blevet pointeret over for os, at især banker-

ne/realkreditinstitutterne ikke er positivt stemte over for udvidet gennemgang. Hvorvidt bankerne 

reelt set har et kendskab eller ej til udvidet gennemgang, har vi valgt ikke at undersøge nærmere, men 

                                                           
246 Som tidligere gennemgået i teorien ønsker ejerne ofte en form for kontrol af ledelsen jf. principal-agent teorien. 
Kontrollen vil være i form af revision. 
247 Vi har anvendt figur 11 fra side 47 i denne afhandling. 
248 Bilag 1-4, transskriberede interviews af virksomhedsledere. 
249 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Jepsen C. ”Udvidet gennemgang” 
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opfattelsen og erfaringen hos vores respondenter, er at bankerne er afvisende over for produktet. 

Nedenstående er eksempler på udtalelser, som ligger til grund for opfattelsen: 

”Bankerne kan ikke håndtere udvidet gennemgang i deres kredit-rating. Banken opfatter det som en 

forringet sikkerhed og deraf følgende forhøjede renter.” 
250

 

”For at "produktet" skal blive en succes kræver det, at kunderne og øvrige interessenter, i særdeleshed 

banker og andre långivere forstår, hvad en udvidet gennemgang indebærer.”
251

 

I forbindelse med vores interview af den statsautoriserede revisor spurgte vi til, hvorvidt han mente, at 

udvidet gennemgang mangler markedsføring over for regnskabsbrugerne. Respondenten var bekræf-

tende og udtalte: 

”Ja, det kan man vel godt sige, at der gør, men den markedsføring afhænger jo også lidt af bankerne 

og revisorerne. At de får fortalt deres kunder omkring, hvad udvidet gennemgang er og få dem fortalt, 

hvad det indebærer, og hvilke besparelser, der kan være. Jeg tror, at revisorerne og bankerne generelt 

har en stor grundviden, og der er nok en masse banker, som bevidst ikke har fortalt så meget om det, 

og fortælle at det er det nyeste, da de nok foretrækker at få foretaget revision hos deres kunder.”
252

 

På baggrund af denne udtalelse, kan vi resonere, at det er den statsautoriserede revisors opfattelse, at 

bankerne har kendskab til udvidet gennemgang, men at de bevidst har valgt ikke at gøre opmærksom 

på dette alternativ. Med hensyn til øvrige aktører er det vores opfattelse, at der er et bredt kendskab 

til udvidet gennemgang, og især Dansk Industri synes at have et godt kendskab til produktet, hvilket 

flere artikler om emnet vidner om. 

 

5.3 Honorar 

Vores overvejelser med hensyn til honorar har været ud fra en betragtning om, hvad forventningerne 

er til produktet; udvidet gennemgang og honoraret set fra sælgers og købers perspektiv. Det er inte-

ressant at analysere honorarforventningerne, da honoraret vurderes at have stor betydning for pro-

duktets gennemslagskraft i Danmark. At analysere hvorvidt virksomhederne er villige til at betale for 

produktet, som revisorerne leverer samt sammenligne produktet med fuld revision. Vi mener, at der 

                                                           
250 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
251 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
252 Bilag 5, interview person 5 
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kan opstå en konflikt imellem revisorernes prissætning og virksomhedernes villighed til at acceptere 

den pris. Her er forventnings- og forståelseskløften imellem revisor og virksomhederne særlig vigtig i 

analysen af, hvorfor der er forskel på, hvad aktørerne anser for rimeligt i honorar for udvidet gennem-

gang. 

Vi har i vores dataindsamling stødt på forskellige modstridende udsagn omkring honoraret for udvidet 

gennemgang. Det er udsagn såsom: 

”Fordelen for kunderne ved en udvidet gennemgang er naturligvis, at de kan spare på selve revisions-

honoraret.” – Citat af Lars Christian Aaskov, Partner og statsautoriseret revisor hos Inforevision
253

. 

”Vi forventer, at det nye alternativ kan spare de mindre virksomheder for ca. 25 procent af udgifterne i 

forhold til en egentlig revision af regnskaberne.” – Victor Kjær, Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen
254

. 

”Just over half the companies taking up exemption (54%) had not experienced lower total accountancy 

fees and in 2% of cases, fees had risen due to other services being supplied.” – fra rapport af Dr. Jill 

Collis
255

. 

Udsagnet ovenfor fra Dr. Jill Collis knytter sig til hele revisionshonoraret, og hvordan honoraret har 

udviklet sig, når virksomhederne helt har fravalgt revision i England. Vi finder rapporten interessant, da 

det er en lempelse af revisionspligten og udvidet gennemgang kan ligeledes anses for en lempelse af 

revision. Samtidig vurderes det, at forholdene i England er sammenlignelige med de danske forhold. 

Vi vil på baggrund af ovenstående gerne forsøge at analysere baggrunden for og rigtigheden i disse ret 

generaliserende udsagn. Da honoraret ikke på nuværende tidspunkt er afspejlet i markedet, fordi det 

stadig er nyt, vil vi inddrage revisorernes holdninger fra spørgeskemaundersøgelsen og de interviewe-

de virksomhedsejere. Samtidig vil analysen inddrage aktørernes holdninger, der er kommet til udtryk 

igennem artikler mv. jf. afsnit 3.2.8. 

 

Revisorer 

Vi har ovenfor konkluderet, at revisorerne generelt har et godt kendskab til udvidet gennemgang. Det 

betyder, at de ved, hvad produktet indeholder af revisionshandlinger, dokumentationskrav og doku-

                                                           
253 FSR (2013) Bangslund, L., Vox pop ”Er udvidet gennemgang så småt på vej?” 
254 Erhvervsstyrelsen (2013) ”Små virksomheder kan spare millioner på ny revisionsmodel” 
255 Collis, Dr. Jill (2008) ”Directors’ view on accounting and auditing requirements for SMES”, s. 42. 
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menter, der skal udarbejdes. På baggrund af deres kendskab mener vi, at de er kvalificerede til at udta-

le sig om det honorar, de vil tage for produktet udvidet gennemgang. De har et indblik i markedet og 

ved hvad omkostningerne for virksomhederne vil være, selvom virksomhedernes honorar vil være me-

get individuelt. Endvidere er vi kommet frem til, at det typisk er virksomheder, der ikke er komplekse, 

har ledelsesinvolvering og er uafhængig af deres bank, der kan anvende produktet. Det er virksomhe-

der i den samme regnskabsklasse, og vi mener, der er sammenlignelighed i revisorernes udtalelser og 

de interviewede virksomhedslederes, idet de alle kommer fra virksomheder i den relevante regnskabs-

klasse og med overordnet samme honorarniveau på deres nuværende revisionsydelser. 

Helt generelt har vi undersøgt, hvorvidt revisorerne forventer, at deres honorar vil falde, hvis deres 

klienter skifter fra revision til udvidet gennemgang. Hertil svarer 65% af revisorerne ”ja”, til at honora-

ret ville falde. Samtidig svarer 24% ”nej” til det samme spørgsmål256. Der er derved ikke overvejende 

enighed om udviklingen, og det er interessant. Årsagen kan være en fortsat usikkerhed på produktet, 

og at markedet samt branchen skal tilpasse sig. Revisorerne skal levere et konkurrencedygtigt honorar. 

Endvidere opstillede vi et udsagn omkring udviklingen i honoraret ved revision og udvidet gennemgang 

med den antagelse, at det er for den samme virksomhed: 

 
Tabel 6: Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Revisors honorar for at udføre udvidet gennemgang vil være lavere end 

et honorar for en revision af den samme virksomhed" 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

Hertil svarede 52% af revisorerne, at de er enige i, at et honorar for revision og udvidet gennemgang af 

den samme virksomhed vil være forskelligt. Honoraret for udvidet gennemgang vil være lavere end 

                                                           
256 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
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revisionshonorar for den selvsamme virksomhed. Det kan så diskuteres, hvor meget honoraret vil fal-

de. 

Som uddybning af ovenstående svarede størstedelen af revisorerne, som i forrige tabel mente, at ho-

noraret vil falde, at forventningen er, at honoraret vil falde mellem 0-25%257. Et procentvis fald på mel-

lem 0 og 25 indeholder også et stort gab fra f.eks. 10-15% op til 25%. Det viser nedenstående udtalelse 

ligeledes: 

”Vi forventer som udgangspunkt mellem fem og 15 procent, men hver enkelt kunde skal vurderes indi-

viduelt.” – Citat af Lars Christian Aaskov, Partner og statsautoriseret revisor hos Inforevision
258

 

De af revisorerne, der ikke mente, at honoraret vil falde overhovedet (24%), uddybede med følgende 

overvejelser i spørgeskemaet259: 

”Honoraret er i forvejen presset, og derfor vil det være mere naturligt at fastholde honoraret og evt. 

hæve honoraret, hvis kunden fastholder revisionen.”
260

 

Honoraret i revisionsbranchen er allerede presset, og den pågældende revisor forventer at fastholde 

honoraret, selvom virksomhederne skifter fra revision til udvidet gennemgang. I stedet vil revisions-

ydelsen generelt, blive dyrere på sigt. 

”Kunderne har en forventning om fald i honoraret på ca. 25%, men vi skal meget tidligt gøre vores kun-

der opmærksom på, at det honorar, de betaler i dag, typisk er for assistance med opstilling af regnskab, 

assistance med opgørelse af skattepligtig indkomst og revision, og at det kun er på det sidste "ben", at 

en reduktion kan komme på tale og, det vil sige et meget begrænset fald i honoraret.”
261

 

Ovenfor gør en anden revisor gældende, at selve revisionen ikke altid er så stor en del af arbejdet, der 

udføres. Hvis honoraret falder, vil det derfor være meget begrænset. Det stemmer godt overens med 

den forrige udtalelse om, at honoraret allerede er presset set fra revisors synspunkt. 

”På mindre kunder laver vi også regnskabsmæssig assistance. Denne assistance vil stadig være der.”
262

 

                                                           
257 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
258 FSR (2013) Bangslund, L., Vox pop ”Er udvidet gennemgang så småt på vej?” 
259 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
260 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
261 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
262 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
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Yderligere påpeges det, at den regnskabsmæssige assistance fortsat vil være en del af honoraret. Det 

er vigtigt at forventningsafstemme mellem revisor og virksomhed, hvilket arbejde revisor udfører, og 

om det er en del af den regnskabsmæssige assistance eller revisionen. Det aftales ved et skriftligt afta-

lebrev jf. afsnit 2.5.2. 

”Jeg forventer, at prisen bliver uændret, og at den dermed ikke stiger.”
263

 

En anden revisor udtaler helt kort, at honoraret vil være uændret. Det er direkte modstridende med 

Erhvervsstyrelsens forventning om et fald på 25%. 

”I forbindelse med review/udvidet gennemgang skal du i lige så høj grad foretage en risikovurdering, 

dokumentere kendskab til kunden som ved revision. Det man reelt spare er en revisionsprotokol og 

nogle handlinger.”
264

 

Vi vil gerne undersøge, om revisorerne forventer en besparelse på 25% ligesom Erhvervsstyrelsen. 

Derfor opstillede vi nedenstående to udsagn: 

 
Tabel 7: Hvor enig er du i følgende udsagn: - "De klienter der overgår fra revision til udvidet gennemgang vil opleve en 

besparelse i honorar til revisor på 25% i det første regnskabsår" 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

                                                           
263 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
264 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
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Tabel 8: Hvor enig er du i følgende udsagn: - "De klienter der overgår fra revision til udvidet gennemgang vil opleve en 

besparelse i honorar til revisor på 25% over en længere periode" 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer  

 

Den væsentligste forskel i de to spørgsmål er, ikke om der forventes en 25% besparelse. Forskellen er 

om besparelsen vil opstå i det første regnskabsår eller over en længere periode, det vil sige over flere 

regnskabsår. Her mener 61% af revisorerne, at der ikke vil ske en besparelse på 25% det første år. Der-

imod er det kun 48%, der er uenige i, at det vil ske over en længere periode. Der er derved en tendens 

til, at revisorerne forventer en besparelse, men at den først vil være tydelig over en periode på flere 

regnskabsår. Årsagen til at honoraret først vil falde over en længere periode, bliver beskrevet i reviso-

rernes svar: 

”Hvis revision, så større honorar. Hvis udvidet gennemgang, så samme honorar.” 

 

”Honoraret for revisionsydelsen er for lavt i det nuværende marked. Revisionshonorarerne skal forøges 

frem for at give rabat på udvidet gennemgang.” 

 

”Revision vil stige. Ift. udvidet gennemgang, så kommer honoraret formentlig til at passe med nuvæ-

rende honorarer.” 

 

”Der er højere krav til revision, og disse krav vil stige i fremtiden, hvorfor honoraret for udførsel af en 

revision vil stige.” 

 

Ovenstående tyder på, at honoraret til revision har en tendens til at stige som følge af nye reguleringer 

og lovgivningsmæssige krav. Honoraret ved udvidet gennemgang kan ifølge ovenstående udtalelser og 

analyse komme til at være på niveau med revisionshonoraret i en kort periode og først falde efter en 
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længere periode. Et skifte fra revision til udvidet gennemgang kan betyde, at virksomheden sparer den 

del af honoraret, der kan relateres til den markedsmæssige stigning i honoraret ved en revision. En 

stigning på revisionshonoraret der opstår, som følge af reguleringer og stramninger af erklæringsstan-

darden. 

Samtidig har vi spurgt en statsautoriseret revisor om, personens forventninger til Erhvervsstyrelsens 

påstand om et fald på 25% er realistisk: 

”Det synes jeg er svært at spå om, men jeg tror nok, at der vil ske en reduktion for det er der nødt til at 

ske, hvis man skal have sin forretning til at køre og fremføre et produkt som vil være billigere. Så jeg 

tror, at man som revisor er nødt til at ”æde” nogle kameler. Det bliver spændende at se, hvor god en 

forretning det bliver for revisor. Eller om der bare bliver en masse underdækninger på sagerne. Men jeg 

tror, at der vil ligge en besparelse for virksomhederne. Det er min forventning.”
265

 

Udtalelsen underbygger, at der vil ske en besparelse for virksomhederne, idet udvidet gennemgang er 

markedsført som et billigere alternativ. Men det betyder ikke, at det vil blive billigere for revisor at 

udføre arbejdet, tværtimod forventer revisoren overfor, at der vil komme underdækninger på de på-

gældende kunder som vælger udvidet gennemgang. 

Forståelsen af revisors arbejde og forskellen på revision og udvidet gennemgang er essentiel for for-

ventningerne til honoraret. Ovenfor gør en revisor gældende, at eneste reelle forskel er en revisions-

protokol og nogle handlinger. Men revisors grundlæggende handlinger omkring risikovurdering og 

forståelse af virksomheden er ikke frafaldet ved udvidet gennemgang. 

”Kunderne forventer, at man "finder" de samme ting. Revision og regnskabsmæssig assistance flyder 

sammen i en revision for regnskabsklasse B og C (mellem) virksomheder. Honoraret vil være det sam-

me, men nu skal man blot lave en bedre fordeling på udvidet gennemgang og regnskabsmæssig assi-

stance.”
266

 

For at undersøge, hvorvidt revisorerne mener, at revision er en administrativ byrde og derved under-

lagt omfattende lovgivning har vi forespurgt om det i spørgeskemaundersøgelsen. En administrativ 

byrde afspejler sig på honoraret til revisor: 

                                                           
265 Bilag 5, interview person 5 
266 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
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Tabel 9: Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Revision er en administrativ byrde" 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

Det ses at 64% af revisorerne er enten ”uenige” eller ”helt uenige” i spørgsmålet om, at revision er en 

administrativ byrde. Det kan tyde på, at revisorerne selv mener, at det er i orden og nødvendigt med 

de lovmæssige reguleringer revision er underlagt. Det er her især den påtvungne kvalitetskontrol, som 

alle revisorer er underlagt. Det kan ses i sammenhæng med tillid og troværdighed til revisor og bran-

chen generelt. Vi er interesserede i at undersøge, hvad revisorerne så forventer af udvidet gennem-

gang, og om der vil ske en administrativ lempelse ved det nye produkt, da det anses for en mellemting 

af review og revision.  

 

 
Tabel 10: Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Den påtvungne kvalitetskontrol hos revisorer medvirker til at revision 

er en administrativ byrde. Udvidet gennemgang vil ikke ændre på dette. Erklæringsstandarden er også underlagt kvali-

tetskontrol" 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

Besvarelsen viser, at 42% af revisorerne er ”helt enige” eller ”enige” i, at der ikke vil ske en administra-

tiv lempelse ved udvidet gennemgang, idet erklæringsstandarden også er underlagt en kvalitetskontrol 
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i lighed med revision. Der er dog en uenighed i besvarelserne, idet 27% er direkte uenige i, at udvidet 

gennemgang ikke vil give en lempelse. Det vil sige 27% forventer, at der ikke vil være ligeså mange 

reguleringer ved udvidet gennemgang, og derved lempes den administrative byrde fra revisors syns-

punkt. Det er fortsat uprøvet i praksis, og det antages, at det er derfor, at der er 24%, som er neutrale 

til spørgsmålet. 

For at blive mere præcise på spørgsmålet om den administrative lettelse ved udvidet gennemgang, 

bad vi revisorerne tage specifikt stilling til om produktet vil være en administrativ lettelse for B-

virksomheder. Her var besvarelsens spredning tæt på symmetrisk. Det betyder, at der var en lige stor 

andel som var enige og uenige (26%) og hele 28% som var neutrale267. I forrige tabel var der også en 

stor andel af respondenterne, som var neutrale. Det tyder på, at der er en stor usikkerhed omkring den 

administrative byrde ved udvidet gennemgang. 

Forventningerne er fortsat de samme hos kunderne; at revisor finder ”fejl”. Det er i strid med, at gra-

den af sikkerhed ved udvidet gennemgang er mindre end ved revision. Det er derved ikke realistisk, at 

kunderne forventer samme risiko for fejl afdækket. Igen vurderes det, at regnskabsmæssig assistance 

vil være en væsentlig faktor i forventningerne til honoraret. 

”I de fleste af vores sager er honoraret i dag tilpasset et minimalt niveau, hvorfor det ikke formindskes, 

idet alle væsentlige poster stadig skal gennemgås ved analytiske handlinger, samt at der skal foretages 

supplerende handlinger. Det er altså min vurdering, at tidsforbruget næsten vil være uændret, det er 

blot sikkerheden i erklæringen, som er ændret.” 

Tidsforbruget fremhæves som et vigtigt aspekt i vurderingen af honoraret for udvidet gennemgang. 

Forventningerne til tidsforbruget er en vigtig faktor for, om honoraret bliver billigere, her kan der være 

en klar kløft. Endvidere bekræftes udtalelsen ovenfor, om at revisionshonoraret i forvejen er tilpasset 

til et minimalt niveau, hvorfor en besparelse ikke er forventelig. 

”Jeg er af den overbevisning, at honoraret for udvidet gennemgang vil være på niveau med revision det 

første år. Derefter vil revisionshonoraret stige løbende, og på den måde bliver udvidet gennemgang 

billigere - på sigt.” 
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Endeligt udtaler en revisor, at udvidet gennemgang vil blive billigere – men først på lang sigt. Idet kra-

vene til revision konstant er i udvikling og strammes, vil udvidet gennemgang over længere tid blive 

billigere grundet færre stramninger og krav til dokumentation inden for den erklæringsstandard. 

Selvom 65% oprindeligt mente, at honoraret vil falde ved skift fra revision til udvidet gennemgang, 

viser analysen også, at faldet ikke vil være markant, og at det langt fra er sikkert, at det vil ske. Det er 

ligeledes tydeligt, at flere revisorer udtaler, at revision vil blive dyrere og udvidet gennemgang holde et 

fast niveau. Derved vil en besparelse først komme på sigt og måske blive opslugt af regnskabsmæssig 

assistance, som er udover revisors honorar for revision og udvidet gennemgang. 

For at analysere hvilke forhold revisorerne mener, der har betydning for honoraret, har vi i spørge-

skemaet bedt dem redegøre for, hvilke nøglefaktorer, der vil påvirke honoraret ved et skift fra revision 

til udvidet gennemgang. Nedenfor har vi oplistet de mest gennemgående nøglefaktorer268: 

• Tidsforbrug 

o Færre handlinger såsom ikke krav om lageroptælling, saldomeddelelser til debitorer 

mv., 

o Færre dokumentationskrav, detaljeringsgrad, mængden og kvaliteten af revisionsbevi-

set er anderledes, 

o Ingen revisionsprotokol. 

• Risikovurdering 

o Ledelsen overtager en del af risikoen. 

Det er tydeligt, at revisorerne er af den overbevisning, at deres tidsforbrug vil være den væsentligste 

faktor ved fastsættelse af honoraret. Et skift fra revision til udvidet gennemgang og derved en mindre 

grad af sikkerhed vil alt andet lige betyde færre handlinger og indirekte et lavere tidsforbrug. Det har-

monerer med, hvad man som virksomhed må kunne forvente. 

Modsat tyder det på, som ovenfor nævnt, at selvom der er færre handlinger, er der fortsat et omfat-

tende dokumentationsarbejde. Derved forventer næsten en tredjedel (24%) af revisorerne, at honora-

ret ikke falder betydeligt. 

En stor del af revisors honorar afhænger dog også af, hvem i et revisionsteam der udfører hvilke opga-

ver. Årsagen er, at der er forskel på timeprisen for en elev, assistent, manager, partner mv. Samtidig er 

                                                           
268 Se bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 



 

 
84 

 

udvidet gennemgang meget baseret på forespørgsler og analyser. Det er forespørgsler og analyser, 

revisor, som professionelle skal kunne tage stilling til og følge op på om nødvendigt. Vi ønskede, at 

spørge revisorerne, om de mener, at den type af handlinger krævede en revisor med få eller mange års 

erfaring. Resultat kan illustreres således: 

 
Tabel 11: Udsagn: ”Hvor mange års erfaring vurderer du at revisor skal have, for at udføre udvidet gennemgang?” 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at størstedelen af revisorerne ikke mener, at en elev skal udføre en 

udvidet gennemgang uden assistance fra andre revisorer. Elever, som typisk har mellem 1-2 års erfa-

ring, har ikke tilstrækkelig erfaring. Samtidig mener kun 5% revisorer, at det er en revisor med 5 år 

eller mere i erfaring, der skal udføre en udvidet gennemgang. Hele 49% mener, at en revisor med 3-4 

års erfaring vil have de rette kompetencer og erfaring til at udføre en udvidet gennemgang. Det vil 

typisk svare til en assistent eller manager. Såfremt honoraret for en opgave udelukkende skal sam-

mensættes af en person, kan man argumentere for, at honoraret ikke er særlig fleksibelt. Det vurderes 

ikke at være fleksibelt, fordi én eller flere revisorer med samme erfaringsniveau skal udføre alle hand-

linger til samme timesats. 

Modsat mener 37% af revisorerne, at en kombination af erfaringsniveau være en alternativ løsning. 

Derved kan man også kombinere timesatser for at få et optimalt og effektivt honorar samt opgaveløs-

ning. En kombination af revisorer med forskellige erfaringsniveauer vil mindske risikoen for, at der ikke 

bliver lavet de korrekte forespørgsler og opfølgning. 

Vi fik præciseret overvejelserne om, hvem der skal udføre forespørgsler til virksomhederne i forbindel-

se med udvidet gennemgang: 
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Tabel 12: Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Forespørgsler i forbindelse med udvidet gennemgang skal udføres af en 

erfaren revisor" (en person der kan stille de rigtige spørgsmål og har en professionel baggrund til at vurderer og agerer 

på svarene) 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

Heraf svarede 57% af revisorerne, at de er enige i, at det kræver en erfaren revisor at vurdere og agere 

på forespørgslerne til virksomhederne. Det stemmer godt overens, med forrige tabel, at størstedelen 

vurderer, at udvidet gennemgang skal udføres af en revisor med 3-4 års erfaring. 

Spredningen i besvarelsen af tabel 11 viser dog, at der fortsat er en vis usikkerhed for, hvordan reviso-

rerne skal gribe opgaveprocessen an. Det er en usikkerhed om, hvordan teamet af revisorer skal sam-

mensættes til at udføre en udvidet gennemgang. 

 

Virksomhedsledere 

I den indledende analyse kunne vi konstatere, at virksomhedslederne ikke havde samme grad af kend-

skab til udvidet gennemgang. Da vi i interviewprocessen gennemgik forholdene ved revision, udvidet 

gennemgang og review med respondenterne, vurderede vi, at de havde den nødvendige baggrund til 

at udtale sig om honoraret for produkterne. Det er særligt forventningerne til produktet og kendskab 

til det udførte arbejde af revisor, der er udfordringen. 

Da Erhvervsstyrelsen har udtalt, at de forventer en besparelse på revisionshonoraret på 25% for virk-

somhederne ved at skifte fra revision til udvidet gennemgang269, er det forventeligt, at virksomhedsle-

derne også har den opfattelse af en mulig besparelse. Vi har spurgt respondenterne om, det er en be-

tingelse for dem, at udvidet gennemgang ville være et billigere produkt end revision: 
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”JA, det må ligge i sagens natur. I forvejen har omverdenen størst tillid til revision, hvorfor skulle jeg 

betale mere for et produkt, som omverdenen per definition har mindre tillid til. Det kan jeg ikke se, at 

jeg ville gøre.”
270

 

Vi valgte også at spørge, om de synes, at en besparelse på 25% var forventeligt og realistisk. Til det 

svarede den ene respondent, at personen faktisk ville tro, at besparelsen var større end 25%. Årsagen 

begrundedes med, at personen mente, at det ”tunge arbejde” ved revisionsprocessen var afskaffet, 

særligt i forbindelse med afslutningen271. Samtidig nævnte en respondent, at de 25% var realistisk, dog 

med forbehold for typen af virksomhed272. Så generelt forventer virksomhedslederne en besparelse, 

men om den er på 25% eller mindre/mere er der stor usikkerhed omkring. 

Potentielt er der en konflikt imellem virksomhedsledernes forventninger til honoraret for udvidet gen-

nemgang og revisorernes forventelige prisfastsættelse. Vi mener, at konflikten kan opstå, idet flertallet 

af revisorerne ikke ser en målbar besparelse på honoraret. Hvis besparelsen er der, vil den være min-

dre end 25% og forventes blandt revisorer at blive erstattet af regnskabsmæssig assistance. Ved virk-

somhedslederne kommer det til udtryk, at de klart forventer et fald i honoraret som følge af en lavere 

grad af sikkerhed ved skiftet fra revision til udvidet gennemgang; altså et skifte i produkt. Konflikten vil 

komme tydeligere til udtryk, når udvidet gennemgang i praksis bliver anvendt. Det er vigtigt at pointe-

re, at det er individuelt for virksomhederne, hvordan deres honorar vil udvikle sig, da det også afhæn-

ger af virksomhedstypen; kompleksiteten i ledelsesstrukturen mv. 

Endvidere er der muligheden for helt at fravælge revision for virksomheder i den regnskabsklasse, som 

også kan tilvælge udvidet gennemgang. Vi synes, det er interessant at overveje, om virksomhedsleder-

ne så i stedet helt vil fravælge revision. Undersøge hvad der er afgørende for om virksomhederne fra-

vælger revision eller vælger udvidet gennemgang. En af virksomhedslederne udtalte: 

”For mig er det sort eller hvidt. Selvom jeg ikke er pligtig til det, så tilvælger jeg revision, fordi at det 

forstår omverdenen og så er det ligesom af vejen, og det giver mig noget sikkerhed som bestyrelses-

medlem, som jeg sætter pris.”
273
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273 Bilag 3, interview person 3 



 

 
87 

 

Virksomhedslederen ligger altså vægt på revision, da det er en erklæringstype, som omverdenen for-

står, hermed menes de øvrige aktører og interessenter til årsregnskabet. Her vender vi tilbage til kend-

skabet til udvidet gennemgang. Virksomhedslederen er overbevidst om, at det er et nyt produkt, som 

kræver en vis tilvænning og oplysning og udtaler: 

”Så der er et meget stort efteruddannelsesbehov for hele markedet. Altså bankerne, virksomhederne, 

hvad ved jeg, hvis det her skal flyve og medmindre, der er en stor besparelse, så tror jeg ikke folk er 

indstillet på at betale for den indlæringskurve.”
274

 

Vores analyse peger imod, at kendskabet kun delvist er tilstrækkelig udbredt blandt virksomhedsle-

derne. Samtidig opfanger vi en del skepsis blandt de interviewede, ved modtagelsen og anvendelighe-

den af udvidet gennemgang. 

Endvidere er der spørgsmålet om kendskabet til udvidet gennemgang blandt interessenterne til virk-

somhederne er tilstrækkeligt, herunder banker, SKAT og investorer.  

Og en anden af de interviewede mener at: 

”Jeg tror, at man sender et signal ved at udsende et regnskab, om det så er udvidet gennemgang eller 

revision. Jeg er da også så naiv, at jeg vælger at tro, at mange synes, at det er et godt redskab selv at 

have som virksomhedsejer.”
275

 

En af de andre interviewede virksomhedsledere mener ikke, at det er for virksomhedens egen skyld at 

man skal vælge udvidet gennemgang, i stedet for alternativt helt at fravælge revision. Såfremt man har 

muligheden for at fravælge revision og i stedet vælger udvidet gennemgang mener personen, at det 

udelukkende er for interessenternes skyld276. Årsregnskabet bliver underlagt en kontrol ved udvidet 

gennemgang, dog uden den høje grad af sikkerhed. Samtidig pointeres det, at forskellen ved helt at 

fravælge revision og udvidet gennemgang vurderes så lille, at virksomhederne ligeså godt helt kan fra-

vælge og have en besparelse på revisionshonoraret. Det afhænger dog i sidste ende af interessenter-

ne, og om de stiller krav om revision og høj grad af sikkerhed i påtegningen på årsregnskabet. 

Den interviewedes holdning om, at regnskabet gennemgås af en revisor for at dække et behov hos 

interessenterne, harmonerer med den viden, vi kender fra principal-agent teorien. At behovet for revi-
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sion opstår, når der ønskes en ekstern uafhængig kontrol af ledelsen i virksomheden foranlediget af 

virksomhedsejeren. Det er en generel kontrol af årsrapporten, som en form for sikkerhed for eventuel-

le fejl, manglende interne kontroller mv.  

Vi har også spurgt virksomhedslederne, hvilket erfaringsniveau de mener, at revisor skal have for at 

udføre en udvidet gennemgang. Det er med baggrund i virksomhedsledernes kendskab til revision og 

det arbejde, der udføres sammenholdt med udvidet gennemgang, som de nu er introduceret til. Til 

spørgsmålet om krævet erfaringsniveau svarer den ene interviewede at: 

”Problemet er, at de ting, der er beskrevet her (i modellen oplistede handlinger for UG), det mener jeg 

ikke er særlig erfaringskrævende. At indhente eksterne bekræftelser det kan yngste mand på kontoret 

gøre. Og så er der supplerende handlinger. De ting er ikke særlig kompetencekrævende eller erfarings-

krævende. Hatten der analyserer og forespørger; det kan da godt være, at en erfaren person kan lave 

mere relevante analyser end yngste mand, for der er en del ukvalificeret arbejde og en del kvalificeret 

arbejde. Så det vil jeg også tro for revisionsvirksomheden, at det vil hænge sammen, at det ikke er én 

person, der laver det hele, men at man uddelegere, hvis der f.eks. skal udsendes 300 engagementsfore-

spørgsler til forskellige banker, det kan man ligeså godt sætte på samlebånd.”
 277

 

Konklusion på udtalelsen er, at personen forventer, at udvidet gennemgang vil blive udført som en 

kombination af medarbejdere med forskelligt erfaringsniveau. Årsagen er, at ikke alle handlinger ved 

udvidet gennemgang efter hans opfattelse er særlig kompetence- eller erfaringskrævende. 

Den interviewede fortsætter med at uddybe, hvad denne mener, kan være årsagen til, at mere erfarne 

revisorer skal involveres i en opgave som udvidet gennemgang som en kombination med mindre er-

farne revisorer: 

”Udvidet gennemgang er uprøvet territorium, og man siger, fordi det er det, så for revisors egen skyld 

gør man klogt i, at der er nogen erfarne øjne, der er med i processen. Det betyder ikke, at de skal lave 

det hele, men det vil nok være farligt at sige; jamen det her det er jo mindre end revision, det er et sim-

plere produkt, så det sætter vi yngste mand til at lave, fordi så kan det være, at der er nogen røde flag, 

der burde være hejst, som yngste mand ikke har set.”
278 
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Den manglende praktiske erfaring med udvidet gennemgang gør, at den interviewede mener, at revi-

sor bør tage højde for den ukendte risiko og involvere en mere erfaren revisor i opgaveløsningen. Virk-

somhedslederen er enig med revisorerne i, at det skal være en kombination af erfaringsniveau, der 

involveres i den type af opgave, som udvidet gennemgang er. Samtidig ser personen ikke et problem i, 

at en elev med lidt erfaring laver en del af rutinearbejdet, som forespørgslerne anses for at være. 

En af de andre interviewede virksomhedsledere er enig i ovenstående: 

”Jeg tror, at det er vigtigt, om det er en medarbejder med 6 års erfaring eller en med 1 års erfaring, for 

du er stadig nødt til at holde øje med nogle ting. Du skal kunne se nogle ting, som ikke ligger helt åben-

lyst.”
279 

Samtidig er kombinationen af revisorer med forskellig erfaring en foretrukken løsning, da den inter-

viewede fortsætter: 

”Jeg kan dog forestille mig, at man stadig kan lave tingene i samarbejde en mere erfaren og en mindre 

erfaren. Og meget af det her, ting som indhentelse af bekræftelse fra banker og advokater, det kan en 

mindre erfaren nok godt udføre. Men den del hvor det handler om at sidde i firmaet og med firmaets 

papirer, så skal det være en med lidt mere erfaring. Det er dog svært at vurdere godt nok, det kender 

jeg ikke uddannelsen af revisorer godt nok til.”
280

 

En virksomhedsleder gør i øvrigt opmærksom på risikoen ved, at en uerfaren revisor udfører opgaven 

og det ligeledes er en uerfaren kunde. Med uerfaren kunde menes der en kunde uden interesse for 

økonomi og regnskab, eller f.eks. en kunde uden overblik og styr på sit regnskab. Se nedenfor hvordan 

spørgsmålet omkring erfaringsniveau besvares af den interviewede: 

”Ja det behøver måske ikke være en med meget erfaring, det er nok lidt overkill, hvis det er en partner. 

Men jeg ved jo også, at der er intern kvalitetsstyring hos revisor. Og igen så har jeg oplevet, at en uer-

faren, der møder en uerfaren(mig), så kan det være meget interessant og eksplosivt. Fordi den uerfarne 

vil spørge om noget, som de ikke forstår, men tror er korrekt, og modtageren ikke forstår det. Der skal 

derfor være en sikring af, at det ikke er to uerfarne, men igen det kommer også an på kunden. En erfa-
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ren kunde kan sagtens styre en mindre erfaren rådgiver, men en uerfaren kunde har brug for en erfaren 

rådgiver, hvis det giver mening. Så det er en kombination af dem der skal udføre det."
281

 

På den baggrund kan vi konkludere, at de interviewede virksomhedsledere generelt er enige om, at de 

forventer, at revisorer med forskelligt erfaringsniveau er involveret i processen. Derved mener de, at 

mindre erfarne revisorer kan udføre en del af handlingerne, hvilket vil være billigere i honorar for virk-

somhederne end en erfaren revisor, der laver samme handlinger. Dog samtidig sikres kvaliteten og 

troværdigheden til årsregnskabet ved involvering af mere erfarne revisorer. 

 

Øvrige aktører 

Som omtalt tidligere i afsnittet har Erhvervsstyrelsen udtalt, at de forventer, at de små virksomheder 

kan spare ca. 25% af udgifterne til revision, hvis de skifter til udvidet gennemgang. Den samlede bespa-

relse i samfundet for SMV segmentet forventes at være 236 mio. kr.282  

Ligeledes har FSR i en pressemeddelelse spået at indførslen af udvidet gennemgang potentielt vil kun-

ne spare SMV-segmentet for 130 mio. kr.283 Der er en stor forskel i den forventede besparelse, af-

hængig af om det er Erhvervsstyrelsen eller FSR, man spørger. En af årsagerne til, at der er en markant 

forskel på 106 mio. kr. kan være tidspunktet for udtalelserne. FSR’ udtalelse i pressemeddelelsen blev 

offentliggjort i 2011 før deres vejledning til erklæringsstandarden blev offentliggjort, hvorimod Er-

hvervsstyrelsens udtalelse er fra 2013, da udvidet gennemgang fortsat var nyt i Danmark. Fælles for 

begge instanser er, at de klart forventer et fald i honoraret til revisor. 

Påvirket af Erhvervsstyrelsens og FSR’ forventninger til honoraret har Dansk Industri udtalt: 

”DI håber, at den udvidede gennemgang vil udløse en reduktion af de administrative byrder med 25 

procent, sådan som vi er blevet stillet i udsigt fra lovgivers side. Hvis dette ikke er tilfældet, når vi skal 

evaluere erfaringerne, så vil DI (fortsat) pege på, at der er behov for en ophævelse af revisionspligten, 

så virksomhederne får et reelt frit valg af revisorydelser og ikke alene et valg mellem en udvidet gen-

nemgang eller en revision.”
284
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91 

 

Det tyder på, at Dansk Industri ikke ser udvidet gennemgang som et alternativ til revision, medmindre 

der er en reel besparelse på honoraret og derved en administrative lettelse i revisionen. Modellen 

”udvidet gennemgang” uden tilvalg af yderligere revisionslignende handlinger, såsom en varelagerop-

tælling, vil koste et højere honorar, såfremt sådan et vigtigt område skal kontrolleres som et tilvalg i 

modellen: 

”Med den valgte model er der ikke plads til de vigtige ting, hvis man skal opnå den ønskede besparel-

se”
285

 

Hvis virksomhederne skal lave et tilvalg af revisionslignende handlinger i den udvidede gennemgang 

for f.eks. varelageret, vurderer Dansk Industri, at der ikke vil være en besparelse i overensstemmelse 

med det virksomhederne er stillet i udsigt fra lovgivers side. 

 

5.4 Troværdighed 

Troværdighed til et produkt og tillid til producenten er essentielt ved udbredelse af et nyt produkt. For 

at der skal ske en afsætning og være en interesse for produktet er det vigtigt, at modtageren forstår 

produktet og har tillid til det. Vi har tidligere gennemgået aktørernes kendskab til udvidet gennem-

gang, og vi vil derfor nu fokusere på erklæringsstandardens troværdighed. Når vi ser på troværdighe-

den, er signalværdien i årsrapporten med til at afspejle troværdigheden. Vi vil derfor i nedenstående 

afsnit komme ind på, hvordan de forskellige aktører anser udvidet gennemgangs signalværdi sammen-

lignet med tilsvarende revisionsprodukter. 

Samtidig vil vi inddrage forventningskløften fra vores teori og anskue troværdighed ud fra risikoen for 

fejlinformation i regnskabet. Vi vil analysere, hvorvidt aktørerne vurderer, at udvidet gennemgangs 

troværdighed vil være mere eller mindre markant anderledes end troværdigheden ved revision og 

review og i givet fald, hvilke faktorer der er afgørende for at vurdere troværdigheden. 

 

Revisorer 

For at analysere revisorernes syn på den nye erklæringsstandards troværdighed har vi valgt at se på 

signalværdien af produktet sammenlignet med revision og review. Ved signalværdi menes, hvordan 

udvidet gennemgang opfattes og tolkes. Det indebærer samtidig, hvordan udvidet gennemgang an-

skues af revisorerne. Vi ønsker, at sammenligne signalværdien ved udvidet gennemgang med revision 
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og review, da signalværdien bl.a. påvirkes af risikoen for fejl og sandsynligheden for, om de opdages af 

revisor.  

Nedenfor i tabellen har vi forespurgt revisorerne om, hvordan de mener, at andre interessenter vil 

opfatte signalværdien ved revision sammenlignet med udvidet gennemgang. Med spørgsmålet menes, 

om det giver et bedre signal overfor omverdenen som virksomhed, at have revision af regnskabet 

fremfor udvidet gennemgang. At en virksomhed har revision giver en vis tryghed for interessenten for, 

at regnskabet er korrekt. Der er i revisors påtegning en højere grad af sikkerhed ved revision sammen-

lignet med udvidet gennemgang. Som omtalt tidligere i afhandlingen forventes det af interessenterne, 

at revisor ved en fuld revision laver et tjek af årsregnskabet, og at revisor finder eventuelle fejl. 

 
Tabel 13: Signalværdi - Hvordan vurderer du, at interessenterne vil opfatte signalværdien ved udvidet gennemgang 

sammenlignet med revision? 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

Det er derved naturligt og forventet ved besvarelsen, at 93% af revisorerne vurderer at signalværdien 

ved udvidet gennemgang er mindre end ved revision. Det er netop naturligt af de årsager, som er om-

talt i analysen ovenfor. Det giver en større tryghed med en revision, og det er mere sandsynligt at fejl 

opdages, derved er signalværdien mere positiv ved en revision sammenlignet med en udvidet gen-

nemgang. 

Derudover er der review, som anses for en erklæringsstandard med lavere grad af sikkerhed end udvi-

det gennemgang og revision.  

I tabellen på næste side fremgår det, at 91% af revisorerne mener, at interessenterne vil anskue sig-

nalværdien ved review mindre end signalværdien ved revision. 
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Tabel 14: Signalværdi - Hvordan vurderer du, at interessenterne vil opfatte signalværdien ved review sammenlignet 

med revision? 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

I vores analyse har review en lavere signalværdi end revision. Det tilsvarende spørgsmål omkring udvi-

det gennemgangs signalværdi i forhold til revision, viser en minimal forskel i forhold til det samme 

spørgsmål ved review. Det kan indikere, at der er en usikkerhed om, hvad udvidet gennemgang inde-

bærer. Analysen burde logisk have vist en enslydende procentvis fordeling, i og med at både review og 

udvidet gennemgang alt andet lige må anses for at have en lavere signalværdi end revision.  

Vi har spurgt den statsautoriserede revisor i vores interview, hvor stor en tillid personen som revisor 

tillægger udvidet gennemgang. Vi fik besvaret spørgsmålet med: 

”Det afhænger meget, af hvordan den enkelte revisor vil håndtere det. Hvis det er fuldstændig holdt til 

bogen og standarden, så synes jeg, at det giver en begrænset værdi. De her forespørgsler og analyser, 

du er ligesom ikke rigtig nede med fingrene i tallene, og det savner jeg nok lidt.”
286

 

Så set ud fra revisorens perspektiv afhænger troværdigheden meget af, hvordan udvidet gennemgang 

anvendes i praksis af revisorerne i branchen. Men samtidig udtrykker revisoren, at hvis udvidet gen-

nemgang udføres efter lovgivningen, vil værdien være begrænset, idet det udførte arbejde holder sig 

til forespørgsler og analyser. 

I spørgeskemaet har vi spurgt revisorerne, om de mener, at udvidet gennemgang vil være tilstrække-

ligt, til at risikoen for væsentlige fejl og mangler i regnskabet er reduceret til et passende niveau, svaret 

kan illustreres således: 

                                                           
286 Bilag 5, interview person 5 
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Tabel 15: Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Udvidet gennemgang vil ofte være tilstrækkeligt til, at risikoen for væ-

sentlige fejl eller mangler i regnskabet vil være reduceret til et passende lavt niveau" 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

Det betyder, at 43% mener, at udvidet gennemgang vil reducere risikoen til et passende niveau for, at 

der er væsentlige fejl og mangler i regnskabet. Det kan så diskuteres, hvad der er et passende lavt ni-

veau i denne sammenhæng, men det antages at det er et acceptabelt niveau. Det er dog interessant, 

at 29% af respondenterne er uenige i udsagnet. Det betyder, at de mener, der er en risiko for fejlbe-

hæftede regnskaber. En risiko som ikke er passende lav og acceptabel. Yderligere er hele 24% neutrale 

i forhold til risikoen for fejl og mangler. Det kan være udtryk for en usikkerhed om, hvorvidt udvidet 

gennemgang udført af revisor fanger væsentlige fejl. Der er samlet set en stor spredning i resultatet, 

og det leder os videre til en undersøgelse udført af FSR, der omhandler hvor tit revisor opdager væ-

sentlige fejl i regnskaberne for SMV-segmentet. Dette aspekt kommer vi ind på nedenstående afsnit. 

 

Årsregnskabet og revisors troværdighed afhænger i høj grad af image og tillid til at revisor er professi-

onel og tilstrækkelig kompetent. I en analyse foretaget af FSR er 213 revisorer blevet spurgt omkring 

fejl i regnskaberne287. Specifikt er de blevet spurgt, om de ved revision af regnskaber for 2012 har væ-

ret medvirkende til, at virksomhedslederne har rettet væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget som følge 

af deres revision. I besvarelsen svarer 75% af alle revisorerne, at det er tilfældet. Det betyder, at tre ud 

af fire revisorer konstaterer væsentlige fejl i regnskaberne. En væsentlig fejl, er fejl som kan have ind-

                                                           
287 FSR (2013) ”Barometeret: Tre ud af fire finder væsentlige fejl” 
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flydelse på regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger, det vil sige regnskabsbrugers læsning og 

brug af årsregnskabet jf. IFRS288.  

I analysen foretaget af FSR fremgår det endvidere, at det er i virksomheder med op til 50 ansatte at 

revisorerne konstaterer fejlene. Det vil sige, det er typisk i SMV-segmentet. Årsagen kan være, at SMV-

segmentet ofte har så lille en organisation, at interne kontroller og procedurer kan være svære at im-

plementere - kontroller og procedurer, som opdager fejlene før revisor. De statsautoriserede revisorer 

Lars Engelund og Jon Beck udtaler: 

”Den lavere grad af sikkerhed end ved revision vil øge risikoen for, at flere årsregnskaber vil indeholde 

væsentlig fejlinformation, uden at dette afspejles i revisors erklæring. Det øger risikoen for en negativ 

omtale af revisor.”
289

 

Negativ omtale kan være medvirkende til, at tilliden til revisor og branchen generelt svækkes. Det er 

vigtigt at vurdere fordelene og ulemperne ved udvidet gennemgang. Risikoen for at der opstår uopda-

gede væsentlige fejl i SMV segmentets regnskaber fremover ved valg af udvidet gennemgang anses for 

en klar ulempe. 

Når det er konstateret, at der i 75% af tilfældene findes væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget, er det 

interessant at se på, hvilke regnskabsposter der typisk er fejlbehæftede. Det er illustreret nedenfor: 

 

Tabel 16: Når din revision medfører, at virksomhedsledelserne har rettet væsentlige fejl i regnskabsud-
kast/regnskabsgrundlag. Hvilke poster er der så oftest fejl ved (angiv gerne flere svar) 

                                                           
288 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H. & Davidsen, C. M. (2012), ”Revision i praksis – Planlægning – Udførsel - Konklu-
sion”, s. 105. 
289 Citat fra Revision og Regnskabsvæsen (2013) Engelund, L. & Beck, J. ”Udvidet gennemgang – praktiske problemstil-
linger”, s. 53 

Debitorer 65%

Eventualforpligtelser 63%

Varelager 33%

Ejendomme 31%

Indregning af omsætning 29%

Hensættelser 26%

Datterselskabsaktier 25%

Gældsforpligtelser 24%

Materielle anlægsaktiver 21%

Goodwill 6%

Andet 8%

Ved ikke 6%
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Kilde: FSR (2013): Barometeret: Tre ud af fire finder væsentlige fejl 

 

Vi kan uddybe analysen ovenfor med en udtalelse fra en statsautoriseret revisor. Denne er spurgt, hvor 

ofte personen konstaterer fejl i regnskaber for SMV-segmentet: 

”Det gør vi tit. Dem er der mange af, synes jeg. Jeg har få opgaver, hvor det ikke er tilfældet.”
290

 

Det er altså snarere reglen end undtagelsen, at revisor finder fejl i det pågældende segment, som kan 

tilvælge udvidet gennemgang. 

Debitorer er den regnskabspost, hvor flest væsentlige fejl konstateres. Vi ved ikke, om det er i forhold 

til debitorernes tilstedeværelse eller værdiansættelse291, men over halvdelen af de fejl der konstateres 

vedrører tilgodehavender, præsenteret som omsætningsaktiver i regnskabet.  

Herudover er fejl typisk på eventualforpligtelser, hvor over halvdelen af fejlene konstateres. Eventual-

forpligtelser fremgår oftest i regnskabet som en note med beløbsangivelse af forpligtelser, som virk-

somheden har på statusdagen. En eventualforpligtelse, som vedrører virksomhedens bankforbindelse, 

vil fremgå af en engagementsbekræftelse. 

Herudover er der ofte fejl på varelageret. Revisionsmål tilknyttet varelageret er tilstedeværelse, værdi-

ansættelse og fuldstændighed.  

Fælles for debitorer og varelager er, at de er regnskabsposter, som revideres ved en revision, såfremt 

de er væsentlige. Men regnskabsposterne er ikke indeholdt med specifikke handlinger målrettet disse 

to poster ved en udvidet gennemgang. Ved udvidet gennemgang skal der foretages forespørgsler og 

analytiske handlinger. En analytisk handling indebærer sammenligning af regnskabsposterne med tidli-

gere år og vurdering af rimeligheden af niveauet af regnskabsposten. 

Vi har forespurgt den statsautoriserede revisor, om personen forventer at finde de samme typer fejl i 

en udvidet gennemgang, som der ofte konstateres under en revision: 

”Nok ikke i samme omfang, hvis det er at jeg holder mig helt til standarden. Fordi mange af de fejl vi 

finder ved revision, er jo fejl der fremkommer når vi virkelig går ned og kigger på sammenhængen i 

forhold til tallene. Jeg tror min mulighed for at finde fejl ved udvidet gennemgang er reduceret.”
292

 

                                                           
290 Bilag 5, interview person 5 
291 Tilknyttede revisionsmål til regnskabsposten 
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Det er således den interviewedes klare overbevisning, at fejl oftere vil forekomme i regnskaber under-

lagt udvidet gennemgang. Fejl som ikke er opdaget af revisor som følge af de handlinger, der skal udfø-

res ifølge standarden. 

På baggrund af vores analyse mener vi, at der ved udvidet gennemgang er en risiko for, at væsentlige 

fejl ikke opdages bl.a. på debitorer og varelager. Det mener vi, da der ikke skal udføres lige så mange 

risikoafdækkende handlinger som ved en revision målrettet de regnskabsposter, som vurderes væsent-

lige. Det kan diskuteres, hvorvidt det er de rette handlinger, der udføres ved udvidet gennemgang, når 

graden af sikkerhed er højere end ved review, selvom de regnskabsposter, hvor der oftest konstateres 

fejl, ikke revideres.  

Som tidligere nævnt har virksomhedslederne også en forventning om, at revisor finder fejl. Vi er be-

kymrede for, om revisors troværdighed vil blive påvirket negativt, såfremt ovenstående fejl ikke opda-

ges af revisor. Det er derfor særligt vigtigt, at virksomhederne er klar over de handlinger, der udføres 

ved udvidet gennemgang, og særligt den potentielle risiko for at der IKKE findes fejl. Ved at udbrede 

forståelsen af de udførte handlinger og forventningerne til produktet kan det medføre at forventnings-

kløften mindskes. 

Vi vil nedenfor komme nærmere ind på, hvad virksomhedslederne tillægger revisorerne, årsregnska-

berne og ikke mindst udvidet gennemgang af troværdighed. 

 

Virksomhedsledere 

Vi vil undersøge, hvor stor troværdighed virksomhedslederne tillægger udvidet gennemgang, for på 

den måde at analysere, hvorvidt det er sandsynligt, at den nye erklæringsstandard bliver udbredt i 

Danmark. Det er vigtigt for os at vide, hvad virksomhedslederne anser for troværdigt, og hvornår et 

årsregnskab mister sin troværdighed og indirekte revisor. Såfremt der ikke er en udbredt tillid til udvi-

det gennemgang, kan vi se en potentiel udfordring for den nye erklæringsstandard og derved chancer-

ne for at produktet slår igennem i Danmark. 

Vi har spurgt en virksomhedsleder om personen tillægger revision mere troværdighed end henholdsvis 

review og udvidet gennemgang: 

                                                                                                                                                                                                 
292 Bilag 5, interview person 5 
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”Ja, ja, eller jeg ved, at omverdenen tillægger det mere troværdighed. Hvis bankerne forstod mere om-

kring UG og review så kunne det være, at de i en række tilfælde ville være enige i, at det her review 

faktisk var skræddersyet til både deres formål og vores formål.”
293

 

Det er til dels et spørgsmål om, hvad omverdenen har brug for og vurderer som troværdigt. Særligt 

virksomhedernes bankforbindelser er i fokus i de udførte interviews. Årsagen er behovet for likviditet 

og virksomhedernes mulighed for at kunne låne hos deres bankforbindelser. Det afhænger af, om virk-

somhederne har et eksternt likviditetsbehov, og at bankernes holdning derved får stor indflydelse. 

Det bekræftes af en anden virksomhedsleder, der uddyber med dennes erfaring, og bankens indflydel-

se på beslutningen om revision og review: 

”Men der er en eller anden form for pondus ved at gå ind i banken og søge om udvidet kassekredit eller 

lignende, så er jeg sikker på, at jeg vil få større succes i en kreditor/låne penge sammenhæng med en 

revisormappe end med en reviewmappe. Og hvis det er fra revisor, betyder det rigtig meget”
294 

Analysen peger mod, at det har betydning, hvad banken mener om revision og lignende produkter for 

virksomheder, som er afhængig af bankernes kredit. Indirekte har revision en større troværdighed hos 

interessenterne. Det stemmer godt overens med revisorernes besvarelser omkring signalværdien af 

revision sammenlignet med review og udvidet gennemgang. 

Det er afspejlet i vores interviews, at det ikke nødvendigvis er andre virksomheder, der kræver, at de-

res samarbejdspartnere har revision fremfor review. Vi har forespurgt om virksomhederne kræver, at 

deres samarbejdspartnere har revision, og det var som udgangspunkt ikke et krav: 

”Det er vi fuldstændig ligeglade med. Det kan være ligegyldigt. Det er klart, når vi nogle gange ikke får 

betaling for vores ydelser, det sker jo fra tid til anden, så har vi fundet ud af, at det bedste er at have et 

godt forhold til sin kunde, men skulle det være, at de hænger i bremsen i forhold til betalinger, så tager 

vi advokatbistand til at få det ordnet. Og om de har deres penge eller ej og er revideret, tja, det er jo 

ikke en gadehandel.”
295 

Derved er kravet til revision fra omverdenen ikke fra andre samarbejdspartnere, men derimod oftest 

fra banker, investorer og virksomhedslederne selv.  

                                                           
293 Bilag 3, interview person 3 
294 Bilag 4, interview person 4 
295 Bilag 3, interview person 3 
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Modsat fortæller en tredje virksomhedsleder, at der er en tryghed ved revision. Men da denne mener, 

at der efter flere års revision af virksomhedens regnskaber er god kontrol med økonomien og regnska-

bet, er udvidet gennemgang et alternativ. Virksomhedslederen oplyste os, at denne var involveret i 

regnskabsprocessen og rapportering. Derved kan udvidet gennemgang være en mulighed: 

”Nu har vi ikke prøvet den udvidede gennemgang endnu, men netop på baggrund af, at jeg føler mig 

tryg ved den revision, som har været foretaget, og der ikke har været noget, som har overrasket mig 

vildt og vanvittigt gennem de seneste års revisioner, så tør jeg også godt prøve en udvidet gennem-

gang. Så har jeg også en tiltro til, at udvidet gennemgang kan være okay at benytte som arbejdsred-

skab. Jeg vil i hvert fald give det et forsøg. Det er jo svært, når man ikke har prøvet det endnu at sige 

helt nøjagtigt, hvad man synes om det, men min forventning er, at jeg kan have ligeså meget tillid til 

udvidet gennemgang som arbejdsværktøj som en revision, fordi jeg har denne type firma.”
296

 

Så på baggrund af typen af virksomhed, vurderer den interviewede, at der er samme grad af tillid til en 

udvidet gennemgang af virksomhedens regnskab. Det står i kontrast til de øvrige interviewede virk-

somhedsledere, der mener revision er mest troværdigt. 

Det er vores indtryk, at virksomhedslederne ønsker en vis tryghed. En tryghed, som de mener, at revi-

sion giver: 

”Men hvis det er stand alone virksomheder, hvor der sidder en bogholder, eller hvor det er outsourcet, 

så skal der da en gang om året være den sikkerhed, at der kommer en ekstern revisor, synes jeg, som 

kigger på om feriepengene er korrekt opgjort, moms er afregnet osv.”
297 

Trygheden kan overføres til den troværdighed, som en revision signalerer. Tilliden til revisors kompe-

tencer og formåen. 

Spørgsmålet er, om en udvidet gennemgang kan give SMV-segmentet en tilstrækkelig tryghed. I og 

med det ikke er det samme produkt som revision og har en lavere grad af sikkerhed, er det en indivi-

duel afvejning for virksomhedslederne og disses interessenter, om trygheden er tilstrækkelig. Det ved 

de først, når kendskabet til udvidet gennemgang er udbredt, og risikoen samt graden af sikkerhed er 

forstået af alle interessenter. 

 

                                                           
296 Bilag 1, interview person 1 
297 Bilag 3, interview person 3 



 

 
100 

 

Øvrige aktører 

I en undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv i august 2011 angående tillid til samarbejdspartnere ved 

fravalg af revision svarer hele 21%, at det svækker tilliden til en samarbejdspartner, hvis denne fravæl-

ger revision. Se nedenfor hvordan resultatet af spørgsmålet fordeler sig: 

 

Tabel 17: Ville det svække jeres tillid til samarbejdspartnere og leverandører, hvis de fravælger revision? 

Kilde: Medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv (2011), samt FSR (2013): 10 myter om revisorbranchen 

 

Endvidere viser undersøgelsen, at 82% af de forespurgte virksomheder vurderer, at fravalg af revision 

vil gøre det sværere at få lån eller kredit i banken298. Det underbygger vores undersøgelse blandt virk-

somhedslederne, hvor vi kan konstatere, at bankerne har stor indflydelse på, om virksomhederne væl-

ger revision. 

At der skal være en balance imellem ydelsen, der leveres, og sikkerheden er også hensigten med er-

klæringen: 

”Men der skal naturligvis være en fornuftig balance mellem ydelsen og den sikkerhed, der opnås.” – 

Citat af Charlotte Jepsen, Administrerende direktør, FSR
 299

 

I udtalelsen menes der udvidet gennemgang, når der hentydes til ydelsen. Udtalelsen bidrager til for-

ståelsen, af baggrunden for udvidet gennemgang. Samtidig viser denne, at FSR er klar over, at graden 

af sikkerhed som årsregnskabet har ved udvidet gennemgang, skal harmonere med det produkt, revi-

                                                           
298 FSR (2013) ”10 myter om revisorbranchen”, s. 5 
299 FSR (2013) ”Ingen grund til forvirring om revision” 

21%

47%

23%

9%

Ja, i alle tilfælde

Ja, i nogle tilfælde

Nej

Ved ikke
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sor leverer. Herunder skal de påkrævede handlinger ved udvidet gennemgang være medvirkende til, at 

erklæringen får en sikkerhed, der er bedre end ved review. Hvis der ikke er en fornuftig balance, kan 

det have indflydelse på tilliden til erklæringsstandarden. Vi kommer nærmere ind på sikkerheden og 

den positive erklæring i afsnit 5.5. 

I relation til tillid er der i en artikel fra 2006 af statsautoriseret revisor Torben Haaning anført at: 

”Advokatbreve og engagementsforespørgsler er nogle af de ting, som gør revision mere tillidsskabende 

end review, men også kontrol af varelageroptælling eller kontrol af mellemværender med kunder og 

kreditorer anføres som vigtige bidragydere.”
300

 

Dansk Industri understreger i ovenstående udtalelse, hvilke handlinger der bidrager til at skabe tillid. 

Udvidet gennemgang har tilføjet advokatbreve og engagementsforespørgsler som påkrævede handlin-

ger, men dog ikke varelageroptælling og kontrol af mellemværender med debitorer og kreditorer. 

Yderligere tilføjer Torben Haaning: 

”Et review vil derfor kun, hvis det udbygges til et revisionslignende surrogat, kunne opfylde de grund-

læggende forventninger til et SMV regnskabs kvalitet, som samhandelsparter og myndigheder forven-

teligt må stille, hvis et regnskab er forsynet med revisors godkendelse af den ene eller anden art.”
301

 

En udvidet gennemgang kan tolkes som et revisionslignende surrogat, der er en mellemting ved revisi-

on og review. Som det dog også fremgår af artiklen og understreges af Dansk Industri, så vil en sådan 

udbygning af et review, i princippet være en revision302. For at undgå forvirringen omkring revision, 

udvidet gennemgang og review har Dansk Industri foreslået, at der indføres begrebet ”moderat grad af 

sikkerhed”303. En pointering af graden af sikkerhed, mener vi vil være medvirkende til bedre klarhed 

omkring produktet og derigennem også en større tillid til udvidet gennemgang.  

 

5.5 Rapportering 

Rapportering mellem revisor og virksomhedsledere kan ske på mange forskellige måder, og som vi har 

beskrevet i den teoretiske del omkring erklæringer og rapportering er der også specifikke krav tilknyt-

                                                           
300 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Koktvedgaard, K. ”Udvidet gennemgang – giver det mening?”, s. 60 
301 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Koktvedgaard, K. ”Udvidet gennemgang – giver det mening?”, s. 60 
302 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Koktvedgaard, K. ”Udvidet gennemgang – giver det mening?”, s. 60 
303 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Koktvedgaard, K. ”Udvidet gennemgang – giver det mening?”, s. 60 
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tet de enkelte produkter. Udvidet gennemgang beskrives som lovmæssig revision304 og erklæringen 

udformes positivt ligesom ved revision, men til trods for denne kontinuitet mellem de to produkter, er 

der ikke samme krav omkring rapportering fra revisor til virksomheden ej heller samme grad af sikker-

hed for væsentlige fejlinformation i årsregnskabet.  

Kristian Koktvedgaard, chefkonsulent hos Dansk Industri, opdeler brugerne af et årsregnskab således:  

”Med de valgte præmisser og formuleringer må det forventes, at brugerne reelt vil være opdelt i to 

grupper: 

• Gruppe 1: De brugere, der ud fra påtegningen, vil anse en udvidet gennemgang for at give en 

revisionslignende sikkerhed. Disse brugere vil således have en stor forventning til det udførte 

arbejde; en forventning som vil medvirke til at øge forventningsgabet. 

• Gruppe 2: De brugere, der ikke tilskriver de supplerende handlinger væsentlig vægt, og derfor 

vurderer ydelsen som et review. Disse brugere vil have en lav forventning til det udførte arbej-

de, og derfor vil de tillægge den en lav værdi.”
305

 

Vi finder det interessant at analysere, om rapporteringen, herunder revisionsprotokollen, tillægges 

stor værdi, og om virksomhedsejerne forstår forskellen på en positiv og negativ formuleret påtegning. 

 

Revisorer 

Som vi har beskrevet i afsnit 2.6.4. er der ikke en formél rapporteringsform ved udvidet gennemgang, 

udover revisionserklæringen. Der skal således ikke udarbejdes en revisionsprotokol ved udvidet gen-

nemgang som der skal ved revision. Dette er til trods for at udvidet gennemgang kaldes en lovmæssig 

revision som beskrevet ovenfor. I forbindelse med vores spørgeskema til revisorerne forespurgte vi 

disse, om de mente, at der burde være krav om revisionsprotokol eller anden rapportering ved udvidet 

gennemgang. 26 % af respondenterne svarede ”ja” hertil, mens at 47 % svarede ”nej”. Fordelingen af 

svarene kan illustreres således: 

                                                           
304 Revision & regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Gydemand, M., ”Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gen-
nemgang”, s. 14. 
305 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Koktvedgaard, K. ”Udvidet gennemgang – giver det mening?”, s. 61. 
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Tabel 18: Udsagn: “Der er ikke krav om rapportering til ledelsen udover erklæringen i regnskabet ved udvidet gen-

nemgang. Mener du at der burde være et krav om en revisionsprotokol eller anden rapportering?” 

Kilde: Bilag 6, Spørgeskemaundersøgelse revisorer 

 

På baggrund af ovenstående tabel 18 kan vi analysere, at ca. 50 % af respondenterne vurderer, at der 

ikke er et behov for revisionsprotokollen. Vi bad ligeledes revisorerne om at uddybe deres holdning 

hertil. Vi modtog bl.a. nedenstående udvalgte udtalelser306: 

”Protokollen bruges ikke til meget i de små virksomheder.” 

”Netop den manglende revisionsprotokol er medvirkende til, at der kan være en besparelse for virk-

somhederne ved at udvælge udvidet gennemgang.” 

”Derved forsvinder en del af den administrative lettelse. Men revisor bør efter min opfattelse altid rap-

portere skriftligt til ledelsen, hvis der er særlige forhold at gøre opmærksom på.” 

”Jeg mener ikke det er nødvendigt. Fordelen skal jo også være mindre honorar, og det bidrager be-

grænset rapportering til.” 

”Der er ikke tale om revision, og hvis en revisionsprotokol skulle udarbejdes, ville der ikke være nogen 

besparelse for virksomheden” 

Disse udtalelser er alle fra revisorer, som har svaret nej til behovet for revisionsprotokollen ved udvi-

det gennemgang. De argumenterer for, at protokollen ikke anvendes af de mindre virksomheder, og at 

frafaldet af revisionsprotokollen bl.a. er årsagen til den administrative lettelse. For de revisorer, som 

har svaret ja til behovet, er der mange udtalelser, som minder om denne: 

”Hvis der er fundet særlige forhold skal disse rapporteres dog ikke lige så omfattende som revisionspro-

tokollat.” 

                                                           
306 Bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
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Det er således ikke selve revisionsprotokollen som findes essentiel, men det at der skal være en form 

for rapportering, såfremt der er særlige forhold at rapportere om. Mange af revisorerne henviser til et 

uformelt management letter som et alternativ. En respondent skriver således: 

”Det må være op til revisors vurdering, om der skal rapporteres. Det må formodes, at det er god revisi-

onsskik at rapportere det nødvendige.” 

Vi kan ud fra ovenstående konstatere, at revisorerne således ikke mener, at revisionsprotokollen ska-

ber værdi for regnskabsbrugerne, men at nødvendig rapportering stadig må formidles til regnskabs-

bruger. I forlængelse hermed fandt vi det interessant at undersøge, hvad revisors holdning er til, at der 

afgives en positiv konklusion i revisors påtegning, mens at sikkerheden er begrænset. Vi spurgte såle-

des den statsautoriserede revisor om dennes holdning til, hvorfor det er vedtaget, at konklusionen skal 

være positiv formuleret. Hertil var svaret: 

”Jeg kan forestille mig, at det er, fordi man gerne vil efterlade brugeren med et mere værdifuldt red-

skab.”
307

 

Vi spurgte ligeledes den statsautoriserede revisor, om det var hans opfattelse, at en positiv konklusion, 

men begrænset sikkerhed kunne skabe forvirring i markedet: 

”Nej. Med de faglige briller på kan det nok godt skabe lidt forvirring, men ud fra brugerens synspunkt 

så nej.”
308

 

På baggrund af ovenstående udtalelser, kan vi konstatere, at respondenten ikke ser noget problem i 

forhold til, at revisors påtegning afgives med positiv erklæring. En positiv erklæring kan være med til at 

gøre udvidet gennemgang til et værdifuldt produkt, som er sammenligneligt med revision, og det kan 

give større gennemslagskraft.  

 

Virksomhedsledere 

Virksomhedsledere er oftest de væsentlige regnskabsbrugere og er blandt modtagerne af revisionspro-

tokollen. Det er derfor vurderet, at de er de helt rigtige at spørge omkring værdien af revisionsproto-

kollen, og hvorvidt de anvender denne i deres daglige virke. Ved vores interviews forespurgte vi såle-

des virksomhedslederne om, hvor stor værdi de tillægger revisionsprotokollen: 

                                                           
307 Bilag 5, interview person 5 
308 Bilag 5, interview person 5 
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”Umiddelbart så tillægger jeg den ikke så stor en værdi, for jeg tror også, at man i det daglige med re-

visoren vil få en idé, om der er et eller andet, som revisor spørger ekstra meget ind til. Så jeg har mest 

betragtet påtegningen og protokollen som værende noget lovmæssigt – en del af årsregnskabsloven, 

som skal være der, for at andre kan gå ind og kigge. Det vil ikke have en betydning for mig selv, fordi 

jeg er overbevidst om, at jeg vil få et vink med en vognstang. Også fordi jeg ikke tror, at det
309

 som 

værktøj er særlig brugt og heller ikke særlig brugbart.”
310

 

”Jeg anvender ikke protokollen. Den bliver gennemgået på det årlige regnskabsmøde med revisor, og 

det er det. Jeg forventer, at revisor rapporterer, og jeg vil da blive sur, hvis der er et eller andet, som der 

ikke er blevet opdaget/fanget.”
311

 

”I forhold til holdingselskabet, så tillægger jeg det nul værdi.”
312

 

I forhold til behovet for revisionsprotokollen ved udvidet gennemgang er forventningskløften mellem 

revisorer og virksomhedslederne minimal, da de begge er meget enige i, at revisionsprotokollen ikke 

tilfører væsentlig værdi for regnskabsbrugeren ved SMV-virksomheder. Virksomhedslederne har en 

formodning om, at revisorerne altid vil informere omkring væsentlige forhold, men en formel protokol 

bliver ikke anvendt. 

De to virksomhedsledere313, som også er medlemmer af bestyrelser hos lidt større SMV-virksomheder 

udtalte, at de i forbindelse med bestyrelsesarbejde tillægger revisionsprotokollen værdi: 

”Taler jeg for Selskab XX, så læser jeg den da for at være sikker på, at der ikke er nogen bemærkninger. 

Den har da en vis værdi der.”
314

 

”Jamen jeg gør det med omvendt fortegn, for jeg kan læse den på 30 sekunder, for jeg kan på 30 se-

kunder zoome ind på, hvad der ikke er standard. Så jeg kigger på, om der i kommentarer til årsrappor-

ten er en løftet pegefinger f.eks. hvis momsen ikke er afregnet korrekt, eller hvad det er. Alt der står før 

og efter det kigger jeg ikke på. Så begge parter kunne spare sig alt det andet, og man kunne nøjes med 

                                                           
309 Det = Revisionsprotokollen  
310 Bilag 1, interview person 1  
311 Bilag 4, interview person 4 
312 Bilag 2, interview person 2 
313 Bilag 2 og 4, interview person 2 og interview person 4. 
314 Bilag 2, interview person 2 
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det i midten. Så på den måde tillægger jeg det en værdi, at jeg kan se, at der ikke står noget non-

standard.”
315

 

I begge tilfælde læser de revisionsprotokollen udelukkende for at se, om der er væsentlige bemærk-

ninger. Det er således ikke alt teksten, som beskrives som værende standard i revisionsprotokollen, 

der er vigtig, men derimod om revisionen har givet anledning til bemærkninger, som er det essentielle 

for læseren. Person 3 bemærker, at både revisor og virksomhedslederen kan spare en masse tid, hvis 

rapporteringen kun bestod af en beskrivelse af væsentlige forhold. Vi spurgte her ind til, om person 3 

kunne nøjes med en e-mail som rapportering: 

”Ja og så kan man sige, at for dels at revisor og bestyrelsen kunne få deres ryg fri, kunne man lave det i 

en bestemt form. F.eks. jeg fandt ikke nogen fejl i momsen. Det behøvede ikke være en positiv erklæ-

ring. Det kunne være vi har ikke noteret os noget der var i vejen. Det ville være godt. Og når jeg scanner 

siderne i protokollen er det, det jeg kigge på.”
316

 

Virksomhedslederne er dog ikke helt enige omkring, hvorvidt rapporteringen bør ske skriftligt. Person 

1 mener, at mundtlig kommunikation er bedst, for at revisor og virksomhedslederen på den måde kan 

få skabt en dialog omkring de bemærkninger, revisor må have. Vi spurgte derfor person 1, om denne 

havde et behov for skriftlig rapportering: 

”Nej, ikke med mindre at man som revisor oplever, at man ved det mundtlige ikke er kommet igennem 

med det budskab, som man har. Enten bliver det ikke forstået, eller også bliver det benægtet. Så ville 

jeg for revisors skyld mene, at det ville være fint at tage punkterne med i erklæringen. Men jeg vil me-

get hellere have det mundtligt, for så kan man altid få en dialog omkring forholdet, og så er der måske 

noget som kan opklares med det samme. Og for dem, som virkelig vil deres firmaer godt, er det nok en 

meget god ting.”
317 

Person 1 udtrykker dermed, at rapporteringen skal ske skriftligt, hvis revisor mener, at der er et behov 

herfor. På den måde kan eventuelle fremtidige uoverensstemmelser undgås. Vi forespurgte ligeledes. 

om vores interview-respondenter havde forslag til, hvordan revisor kunne rapportere ved udvidet 

gennemgang, hvis revisor ikke anvendte revisionsprotokollen. Udover at person 3 synes, at en mail 

                                                           
315 Bilag 3, interview person 3 
316 Bilag 3, interview person 3 
317 Bilag 1, interview person 1 
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ville være godt nok318, mente person 1, som personen også udtaler i ovenstående citat, at revisors er-

klæring kunne være et godt værktøj i rapporteringen til regnskabsbrugeren: 

”Jamen der er jo en erklæring. Og den kunne man måske bruge mere målrettet.”
319

 

Person 1 mener således, at revisors erklæring kunne indeholde både selve erklæringen og eventuelle 

bemærkninger, som revisor vurderer vigtigt at viderebringe til virksomhedslederne. 

På baggrund af ovenstående kan vi konstatere, at det således ikke er rapporteringen mellem revisor og 

virksomhedslederen, herunder den manglende protokol, som er afhængig for virksomhedernes valg af 

revisors produkt. Revisionsprotokollen anvendes ikke fuldstændigt af virksomhedslederne, og hvis det 

stod til dem kunne den formelle rapportering sagtens klares over en mail eller mundtligt. 

Som vi tidligere har beskrevet, er erklæringen ved udførelse af udvidet gennemgang udformet således, 

at den har en positiv bekræftende konklusion som ved erklæringen ved en revision. I den forbindelse 

finder vi det interessant, at høre om virksomhedslederne overhovedet kendte forskellen på en positiv 

og en negativ formuleret konklusion i revisors påtegning. Vi forespurgte derfor, om de udvalgte virk-

somhedsledere vidste, hvad der mentes med en positiv eller en negativ konklusion. 3 af de 4 inter-

viewede virksomhedsledere måtte erkende, at de ikke kendte til forskellen, hvorfor vi måtte forklare 

dem forskellene. Person 3 kendte dog til forskellen og denne udtrykte følgende:  

”Det er jo en positiv ting, at UG minder om revision i relation til, hvis man skal få omverdenen til at få 

tillid til produktet udvidet gennemgang. For hvis den havde været negativ, havde det været helt håbløst 

produkt at sælge. Men hvis man får en positiv udtalelse her, så kan det være, man godt kan sælge det 

til bankerne alligevel.”320 

Person 1 mener således, at det er godt, at udvidet gennemgang har en positiv konklusion, da dette 

giver produktet en reel mulighed for anvendelse og anerkendelse hos de danske banker. Vi må konsta-

tere, at der er mange, som ikke kender forskellen på den konklusion, som revisor afgiver i forbindelse 

med udført arbejde - uanset om dette er ved revision, review eller udvidet gennemgang. I forlængelse 

heraf spurgte vi, om virksomhedslederne mente, om den positive konklusion kunne skabe forvirring 

hos regnskabsbrugerne, således at de kunne forveksle det udførte arbejde med revision. Hertil modtog 

vi følgende svar: 
                                                           
318 Som beskrevet ovenfor. 
319 Bilag 1, interview person 1 
320 Bilag 3, interview person 3 
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”Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan mere forestille mig, at den negative lugter langt væk af, at der er 

noget galt. Jeg synes ikke, at nogen konklusion skal være positiv, hvis der ikke er grund til det, og jeg 

mener heller ikke, at nogen skal være negativ, hvis der ikke er problemer. Jeg synes bare, at de skal 

være ærlige. Så det der at beslutte om konklusionen skal udtrykkes positivt eller negativt, synes jeg er 

noget fjollet noget. Udtryk den, som den er.”
321

 

”I og med at jeg jo ikke altid føler den helt store værdi i de handlinger, som ligger ekstra i udvidet gen-

nemgang i forhold til ved review, så vil det nok give mere mening at konklusionen var ens. Det vil jo 

altid være en begrænset sikkerhed – vi kan aldrig få 100 %.”
322 

”Det er mere det med, at en positiv konklusion fremfor en negativ giver en stor grad af beroligelse. Så 

jeg tror ikke, folk spekulerer over forskellen mellem review og revision formuleringerne. Så vil kreditaf-

delingerne sige, at revisor har erklæret sig positivt, så kan vi stole på de tal.”
323

 

Ovenstående citater giver i grove træk en overbevisning om, at den positive konklusion ikke skaber 

forvirring, og tværtimod måske kan give mere værdi hos bankerne. Denne holdning harmonerer igen 

med vores interview af den statsautoriserede revisor, og dette betyder, at forståelses- og forvent-

ningskløften således også minimeres på dette punkt mellem virksomhedsejerne og revisor. 

 

Øvrige aktører 

Som citeret i starten af afsnit 5.5 har chefkonsulenten for Dansk Industri, Kristian Koksvedgaard, udtalt, 

at regnskabsbrugerne kan deles op i to grupper, og ingen af disse grupper forstår udvidet gennem-

gang324. I en anden artikel325, omtalt i vores skitse over interessenternes reaktion326, udtaler Kristian 

Koksvedgaard, at den valgte konklusion skaber usikkerhed om revisors produkt, da erklæringen på 

udvidet gennemgang ligner en erklæring på revision, men benytter sproget fra en erklæring på review. 

Denne forvirring omkring erklæringen manes til jorden af Charlotte Jepsen, administrerende direktør 

hos FSR – danske revisorer, da hun beretter, at forvirringen ikke er større end normalt327.  

                                                           
321 Bilag 1, interview person 1 
322 Bilag 2, interview person 2 
323 Bilag 3, interview person 3 
324 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Koktvedgaard, K. ”Udvidet gennemgang – giver det mening?”, s. 61. 
325 Koksvedgaard, K. (2013) ”Forvirring om revision”. 
326 Figur 14 
327 Jepsen, C. (2013) ”Ingen grund til forvirring om revision” 
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Ovenstående viser, at Dansk Industri finder sammensætningen af konklusionen og sikkerheden på det 

udførte arbejde uden for balance, og at dette vil skabe forvirring hos brugerne, men jf. vores ovenstå-

ende analyse af virksomhedsejerne skaber den positive konklusion ikke forvirring, og den tages imod 

med åbne arme.  

 

5.6 Generel opfattelse 

Nu hvor vi har haft mulighed for at anskue revisorers og virksomhedslederes holdninger og forventnin-

ger til udvidet gennemgang, kan vi sammendrage outputtet til en generel opfattelse af produktet. Vi 

ønsker med vores analyse at klarlægge, hvordan udvidet gennemgang bliver modtaget i Danmark af 

revisorer, virksomhedsledere og øvrige aktører med interesse i produktet. Da udvidet gennemgang ved 

vores afhandlings afslutning endnu ikke er set anvendt i praksis, er det primært de teoretiske anskuel-

ser, men også især forventningerne, vi baserer analysen på. Vi har som tidligere beskrevet, baseret 

vores undersøgelse på tre overordnede emner, som vi vurderer, er de væsentligste områder i forbin-

delse med overvejelserne om udvidet gennemgang. 

De forhold, som virksomhederne skal tage stilling til, inden de tilvælger udvidet gennemgang, er bl.a. 

kompleksiteten af virksomheden, ejerstrukturen, interessenternes behov og den økonomiske situati-

on. På baggrund af vores analyse kan vi konstatere, at både revisorer og virksomhedsledere finder det 

vigtigt at diskutere udvidet gennemgang med virksomhedens bank, inden der tages endelig stilling til 

muligheden. Det er for at sikre, at banken ikke efterfølgende kræver revision for at bevilge lån. 

Helt overordnet kan vi illustrere de holdninger, der er blevet gentaget flest gange for de tre typer af 

aktører således: 
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Tabel 19: Oversigt med udtrykte holdninger jf. analysen for aktørerne 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vi uddyber i efterfølgende, at disse holdninger er kommet til udtryk, og hvad der ligger til grund for 

dem. 

Revisorer 

På baggrund af vores analyse vil vi sammendrage den generelle opfattelse og holdning til udvidet gen-

nemgang, set fra revisorernes synsvinkel. Vi mener, at særligt revisorerne, som har en del af ansvaret 

for at udbrede kendskabet til den nye erklæringsstandard, har en holdning til om, produktet er gang-

bart og anvendeligt i teori og i praksis i Danmark. Vi har spurgt revisorerne om, hvorvidt de mener, at 

udvidet gennemgang vil slå igennem i Danmark, og nedenfor er et uddrag af deres kommentarer: 

”Nej - tror de eksterne brugere (banker mv.) vil spænde ben herfor, - da de ikke vurdere udvidet gen-

nemgang som værende dækkende nok for at kunne tilbyde finansiering.”
328

 

                                                           
328 Bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 



 

 
111 

 

”Ja, men det kræver, at de professionelle regnskabsbrugere, dvs. kreditinstitutter mv accepterer det-

te.”
329

 

”Ja pga. omkostningsbesparelse eneste udfordring er, hvordan pengeinstitutterne ser på udvidet gen-

nemgang.”
330

 

Citaterne ovenfor viser, at revisorerne mener, at kreditinstitutterne har en stor indflydelse på gennem-

slagskraften af udvidet gennemgang. Begge anser det for et krav, at kreditinstitutterne accepterer ud-

videt gennemgang. Besvarelserne afspejler generelt godt, hvad revisorerne i almindelighed svarede til 

spørgsmålet. Samtidig lagde flere vægt på tidshorisonten ved vurderingen af, om udvidet gennemgang 

slår igennem i Danmark: 

”Ja, dog ikke inden for den nærmeste periode. Jo mere kendskab på sigt, jo flere vil anvende udvidet 

gennemgang.”
331

 

”Ja, men der vil gå nogle år.”
332

 

Herudover vurderer flere af de forespurgte respondenter, at forvirringen omkring produktet kan være 

en hæmsko ved udbredelsen: 

”Behovet er der ikke, og indførelsen er alene med til at tilføre begrebsforvirring for regnskabsbruge-

re.”
333

 

”Nej. Brugerne forstår det ikke.”
334

 

 

”Nej, for mange produkter folk kan ikke gennemskue dem.”
335

 

 

Vi kan derved konkludere, at der fra revisors synspunkt er en del skepsis og usikkerhed for, om udvidet 

gennemgang slår igennem. Hvis det skal slå igennem, kræver det bedre oplysning og kendskab til pro-

duktet. Slår det igennem i Danmark, er den udbredte holdning ligeledes, at det først vil slå igennem 

over en længere årrække. 

                                                           
329 Bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
330 Bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
331 Bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
332 Bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
333 Bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
334 Bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
335 Bilag 6, spørgeskemaundersøgelse 
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I forbindelse med vores interview af den statsautoriserede partner spurgte vi ligeledes denne omkring 

holdningen til fremtiden for udvidet gennemgang. Vi fik følgende spændende udtalelse: 

”Jeg tror, at hvis det begynder at gå i en forkert retning, at man fra politisk synspunkt vil sørge for, at 

udvidet gennemgang har en fremtid. Jeg tror, at det er dømt til at blive en succes. Og hvis det ikke gør, 

så skal det nok blive sørget for, at det bliver en succes på en anden måde. Jeg tror, at de kræfter, der 

står bag udvidet gennemgang, nok skal sørge for, at det bliver en succes. Jeg kan ikke forestille mig, at 

det ikke gør i hvert fald – det ville være en fiasko.  Så det tror jeg nok, at det skal blive. Men jeg tror at, 

det kommer til at tage nogle år, før udvidet gennemgang er rigtig på banen.”336 

Den statsautoriserede revisor er enig med de øvrige revisorer omkring tidshorisonten for den udbredte 

brug af udvidet gennemgang. Derudover pointerer den statsautoriserede revisor, at denne mener, at 

produktet tvinges til at blive en succes uanset hvad. 

Virksomhedsledere 

Når vi skal vurdere virksomhedsledernes generelle opfattelse af revision og udvidet gennemgang, er 

det relevant først at inddrage en undersøgelse udført i England af Dr. Collis. Her undersøges det hvilke 

forhold, der påvirker virksomhedernes beslutning om revision. Selvom undersøgelsen er fra 2006 og 

udført i England, vurderer vi, at det fortsat er nogle af de samme forhold, som er gældende i beslut-

ningsfasen, om hvorvidt man som virksomhed skal vælge revision. Det mener vi, da forholdene ikke 

har ændret sig markant, og da Danmark som følge af harmonisering i EU er sammenlignelig med Eng-

land. 

Resultatet af undersøgelsen er illustreret i tabellen på næste side: 

                                                           
336 Bilag 4, interview person 4 
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Tabel 21: Factors affecting the audit decision in 2006 (% of companies) 

Kilde: Collis, Dr. J. (2008), ”Directors’ views on accounting and auditing requirements for SMEs”, s. 40. 

 

Undersøgelsen viser, at de forhold der har stor betydning337 ved beslutningen om revision bl.a. er: 

• Sammenlignelighed med tidligere år 

• Banken kræver revideret regnskab 

Modsat viser undersøgelsen, at omkostningsbyrden til revisor, ikke blev anset for en vigtig faktor. Det 

betyder, at virksomhederne ikke anså revisionshonoraret for en byrde, som påvirkede beslutningen 

om revision væsentligt. 

Vores analyse viser, at alle interviewede virksomhedslederne forventer et fald i honoraret ved et skifte 

fra revision til udvidet gennemgang. Samtidig vil honoraret være en væsentlig faktor, som indgår i virk-

somhedsledernes overvejelser ved et evt. skifte i erklæringstype. Hvis ikke der sker et fald i honoraret 

til revisor ved skift af erklæringstype, vil de interviewede ikke fravælge revision. Samtidig var de ligele-

des opmærksomme på den sideløbende, potentielle omkostning til rådgivning og øvrig revisor assi-

stance, der kunne stige ved et skifte til udvidet gennemgang. 

                                                           
337 Hvor størstedelen af respondenterne har svaret ”5” Agree 

Factor Agree Disagree

5 4 3 2 1 N/R Total

Consistency with previous years 

was a major factor 21 24 22 8 14 11 100

We knew whether the company 

had a choice 29 16 24 6 11 14 100

Bank/lenders require audited 

accounts 28 16 15 7 22 12 100

Shareholders require audited 

accounts 20 13 17 12 25 13 100

The cost of audit was a major 

burden 12 10 26 15 24 13 100

We had reviewed the costs and 

benefits since 2003 8 11 29 16 22 14 100

Major suppliers or customers 

require audited accounts 9 9 15 15 36 16 100

The audit revealed fraud in the 

past 1 1 6 9 68 15 100
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Idet kendskabet til udvidet gennemgang er begrænset blandt de adspurgte virksomhedsledere, er det 

svært for dem at vurdere troværdigheden til den nye erklæringsstandard. De tillægger revision mere 

troværdighed, men det afhænger også af typen af ledelse. Her menes, om ledelsen er involveret i øko-

nomistyringen og regnskabsprocessen, eller om de overlader det til en bogholder og revisor. 

Vi kan i analysen konstatere, at forskellighederne i rapporteringskravene ikke har påvirket, hvorvidt 

virksomhedslederne vil vælge revision frem for udvidet gennemgang. I forbindelse med vores inter-

views fik vi pointeret, at virksomhedslederne ikke tillægger revisionsprotokollen betydelig værdi, med 

mindre at den udarbejdes til en professionel bestyrelse. I forhold til den positiv formulerede konklusi-

on kunne vi ligeledes konstatere, at dette ikke vil skabe forvirring til trods for, at udvidet gennemgang 

kun giver en begrænset sikkerhed for væsentlig fejlinformation i regnskabet. 

I forbindelse med afslutning af vores interviews med virksomhedslederne spurgte vi, om disse kunne 

se en fremtid for udvidet gennemgang i Danmark. Hertil fik vi nogle af følgende udtalelser: 

”Nej ikke medmindre revisorerne bliver dygtigere til at sælge det. Det vil være et push og ikke et pull fra 

virksomhederne. Så spørgsmålet er, om revisorstanden kan pushe det her produkt til kunderne.”338  

”Ja. Jeg tror, at der er flere firmaer som mit, som føler, at de har godt styr på tingene, og vi kunne sag-

tens have skyldt nogle penge, så det er ikke kun fordi, vi ikke har gæld til banken, men hvis man kan se, 

at det hele kører, som det skal, og man har styr på sine ting, så er det fint.”
339

 

”Jeg synes, at det har en værdi for nogen, men som jeg ser det, så synes jeg, at det er synd, at det lige 

er 4 bestemte ting, som er sat på. Jeg kan godt se en mening i et produkt, om det så hedder der ene 

eller det andet, hvor man går ind og siger, at vi skal have det billigere end revision. Men det ville være 

bedre med en model, hvor der var en række handlinger, og hvor man kunne plukke handlingerne ud set 

ud fra, hvad der er væsentligt.”
340

 

Ovenstående citater viser, en uenighed mellem de enkelte virksomhedsledere og deres holdninger til, 

hvorvidt udvidet gennemgang bliver en succes i Danmark. To af virksomhedsejerne spår en fremtid for 

produktet, mens den tredje mener, at produktet bør markedsføres godt for at kunne overleve. En 

markedsføring, som efter dennes mening, ligger i revisors hænder. 

                                                           
338 Bilag 3, interview person 3 
339 Bilag 1, interview person 1 
340 Bilag 2, interview person 2 
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Øvrige aktører 

Med øvrige aktører menes der interessenter til regnskabet såsom investorer men også Erhvervsstyrel-

sen og FSR. Særligt er der fokus på kreditinstitutterne og disses indflydelse på valget af udvidet gen-

nemgang. 

De øvrige aktøres opfattelse af udvidet gennemgang påvirkes af deres kendskab og forståelse for pro-

duktet. Vi har konstateret, at der i samfundet fortsat er en forventnings- og forståelseskløft imellem 

interessenterne til regnskabet og revisors arbejde. Men i tilfældet med udvidet gennemgang viser vo-

res analyse, at kendskabet til udvidet gennemgang generelt er godt blandt disse aktører. De ser udvi-

det gennemgang som et billigere alternativ til revision, og derfor har de også en interesse i at fordybe 

sig i den nye erklæringsstandard. 

Idet der er en lavere sikkerhed ved en udvidet gennemgang, og arbejdshandlingerne er formindsket er 

der en klar forventning om, at produktet er billigere end revision. Det er med den nye erklæringsstan-

dard netop Erhvervsstyrelsens hensigt, at den skal være et billigere alternativ og derved en lempelse af 

den administrative byrde, som revision er341.  

Vi kan på baggrund af analysen tolke, at revision blandt aktørerne anses for, at have den største tro-

værdighed blandt alternativerne. Revision tillægges større troværdighed og tillid, fordi det forventes, 

at revisor gennemgår hele regnskabet og afgiver en erklæring med høj grad af sikkerhed for, at regn-

skabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler. Derved anses udvidet gennemgang for at have en 

lavere grad af troværdighed på niveau med review. Selvom den nye erklæringsstandard har en positiv 

erklæring, er der noget uenighed om signalværdien af den positive erklæring. Ved at sammenholde de 

arbejdshandlinger, der udføres, og graden af sikkerhed kan det for nogen aktører være svært at gen-

nemskue den positive erklæring. Især chefkonsulenten hos Dansk Industri har proklameret en forvent-

ning om at den positive erklæring vil føre til forvirring. FSR er derimod overbeviste om, at der ikke ska-

bes forvirring, men at den positive erklæring vil skabe større værdi for brugerne end en review-

erklæring vil. 

Modsat erklæringen er der ingen tvivl hos de øvrige aktører om, at revisionsprotokol ingen værdi har. 

Den manglende revisionsprotokol er netop en af årsagerne til, at honoraret kan falde. Christian Koks-

vedgaard, chefkonsulent hos Dansk Industri, har således udtalt, at den manglende revisionsprotokol 

                                                           
341 Erhvervsstyrelsen (2013) Små virksomheder kan spare millioner på ny revisionsmodel. 
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ved udvidet gennemgang ikke skal være en grund til at fastholde revision342. Protokollen er således 

”ligegyldig”. 

  

                                                           
342 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 (2013) Koktvedgaard, K. ”Udvidet gennemgang – giver det mening?”, s. 62. 
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6 Konklusion 

Tiltaget med en ny erklæringsstandard, udvidet gennemgang, er lavet for at mindske den forskel, der 

er imellem revision og review. Samtidig har der blandt SMV-segmentet været et ønske om at lette den 

administrative revisionsbyrde. Argumentet er, at der er forskel på behovet for revision hos virksomhe-

der i regnskabsklasse B. Forskelle af betydning for valget om udvidet gennemgang er bl.a. kompleksite-

ten af virksomheden, ejerstrukturen, interessenternes behov og den økonomiske situation. 

Den væsentligste forskel på den nye erklæringsstandard og revision er omfanget af arbejdshandlinger 

udført ved status af revisor og derved også graden af sikkerhed for, at der ikke er væsentlige fejl og 

mangler i regnskabet. 

Virksomhedslederne skal kende til, hvilken ydelse der bedst passer til virksomheden, afhængig af den-

nes karakteristika og behov. Det kræver et godt kendskab til de forskellige erklæringstyper. Det er ikke 

muligt at sige præcis, hvad virksomhederne i al almindelighed skal vælge, fordi det afhænger meget af 

forholdene beskrevet i ovenstående afsnit. 

I Danmark reguleres revision og review efter internationale standarder, imens udvidet gennemgang 

reguleres efter en dansk standard, udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. I Danmark er man med den nye 

erklæringsstandard derved gået i en ny retning. Det er et dansk produkt uden sammenligning til lig-

nende produkter i andre lande. I EU arbejdes der for at skabe en harmonisering, og til trods for at ud-

videt gennemgang er en del af lempelsen af revisionspligten og dermed støtter EU's tankegang om 

færre administrative byrder for SMV-virksomhederne, er den nye erklæringsstandard et skridt i en ny 

retning for Danmark idet erklæringsstandarden afviger fra andre internationale produkter. Såfremt 

man er en international virksomhed i SMV-segmentet kan det betyde, at det ikke er attraktivt at vælge 

udvidet gennemgang, fordi ens interessenter i andre lande ikke forstår produktet. 

Vi har konstateret, at der eksisterer en forventnings- og forståelseskløft omkring revisors ydelser. At 

der er en kløft kommer især til udtryk ved kendskabet til produktet. Både revisorer og virksomhedsle-

dere har et begrænset kendskab til produktet og dets anvendelighedsmuligheder. Idet der ikke er et 

tilstrækkeligt kendskab til udvidet gennemgang og revisors arbejde generelt, bliver forståelseskløften 

større. Selve udformningen af revisors påtegning med en positiv ordlyd skaber forvirring iblandt mod-

tagerne af produktet. Tolkningen af påtegningen hænger direkte sammen med forståelsen af produk-

tet. 
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Vi kan konkludere, at der i regnskabsudkastene for det danske SMV-segment er en tendens til at være 

væsentlige fejl og mangler. Det er væsentlige fejl og mangler, som revisor i forbindelse med revisionen 

opdager og korrigerer. De regnskabsposter, der typisk er fejlbehæftede, er debitorer og varelager. Det 

er to regnskabsposter, der ved udvidet gennemgang ikke har samme revisionshandlinger som ved en 

revision. Potentielt er der en risiko for, at regnskaber ved udvidet gennemgang vil være fejlbehæftede. 

Der kan dog opstå en tendens til at ”over-revidere” ved en udvidet gennemgang, for at mindske risiko-

en for fejl. Konsekvenserne af regnskaber med væsentlige fejl kan afspejles i revisionsbranchens ry. I 

forhold til den nuværende forventningskløft, kan risikoen for negativ omtale af branchens ry afgrænses 

såfremt der oplyses tilstrækkeligt om graden af sikkerhed ved en udvidet gennemgang. 

I forlængelse af at der kan ske en ”over-revision”, vil det direkte afspejle sig i honoraret til revisor. Vi 

har konstateret, at Erhvervsstyrelsen, virksomhedslederne og de øvrige aktører til udvidet gennem-

gang forventer et fald i honoraret til revisor, såfremt udvidet gennemgang vælges fremfor revision. 

Dog viser analysen at revisorerne, ikke enstemmigt vurderer, at der vil ske en besparelse ved, et skifte 

fra revision til udvidet gennemgang.  

Konklusionen er, at der som følge af markedet og samfundets forventninger til prisen for den nye er-

klæringsstandard, vil ske det, at revisorerne er nødt til at lade honoraret være lavere for en udvidet 

gennemgang sammenlignet med en revision. Det er ikke ensbetydende med, at revisor kan tilbyde 

produktet billigere end revision. I stedet vil der formentlig ske det, at revisor får underdækninger. Det 

afhænger dog af den enkelte revisors forståelse for den nye erklæringsstandard og dennes mulighed 

for at implementere produktet effektivt i organisationen. 

En væsentlig forskel mellem revision og udvidet gennemgang, udover de færre arbejdshandlinger ved 

udvidet gennemgang er, at krav til rapportering mellem revisor og virksomheden er mindre ved udvi-

det gennemgang.  Ved udvidet gennemgang skal der ikke udarbejdes en revisionsprotokol. Gennem 

vores analyse har vi undersøgt revisorernes og virksomhedsejernes holdninger til den ”manglende” 

revisionsprotokol. Begge parter pålægger ikke protokollen væsentlig værdi, og vi kan således konstate-

re, at forventningen mellem parterne er ens. Forventningskløften er dermed minimeret på dette 

punkt. En lighed mellem revision og udvidet gennemgang er, at konklusion i revisors påtegning afgives 

som en positiv konklusion. Dog skal det bemærkes, at revision giver en høj grad af sikkerhed for, at 

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, mens udvidet gennemgang blot 

giver en begrænset sikkerhed. Vi har undersøgt, hvorvidt dette kunne skabe forvirring hos brugerne, 
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men både revisorer og virksomhedsejere er enige om, at det ikke skaber forvirring. Derimod anses den 

positive konklusion ved udvidet gennemgang som noget godt. Den er således med til at skabe mere 

værdi ved udvidet gennemgang og gøre produktet til et bedre redskab. Troværdigheden af produktet 

har dermed en mulighed for at forøges idet en værdiskabelse alt andet lige må gavne troværdigheden. 

Dansk Industri har ytret forvirring omkring den positive erklæring, og det er deres holdning, at regn-

skabsbruger vil blive forvirret over den positive konklusion med begrænset sikkerhed. Vi kan gennem 

vores analyse konstatere, at dette ikke er tilfældet. 

Behovet for udvidet gennemgang er vurderet højt, da en del B-virksomheder har mulighed for at vælge 

udvidet gennemgang. Hvorvidt alle disse virksomheder tilvælger udvidet gennemgang er ganske uvist, 

da der endnu ikke er udarbejdet (offentlige) analyser herom. Gennem vores analyse har vi dog konsta-

teret, at det vurderes, at ikke alle B-virksomheder vil vælge udvidet gennemgang. En mulig årsag hertil, 

er som beskrevet tidligere, at ikke alle banker tillader fravalg af revision for at tilvælge udvidet gen-

nemgang. 

Revisorerne og virksomhedsejerne har således den forventning til udvidet gennemgang, at produktet 

har en fremtid i Danmark, men formentlig først på længere sigt. Produktet har brug for bred markeds-

føring, således at en større del af aktørerne, herunder de danske banker, får et større kendskab til pro-

duktet. Hvorvidt udvidet gennemgang kan blive et alternativ på linje med revision er svært at spå om, 

men det vil kræve tilvænning og accept af produktet. 
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7 Perspektivering 

Idet udvidet gennemgang anses for en lempelse af den administrative byrde revision, er det interes-

sant at se på, hvordan udviklingen bliver fremadrettet. Resultatet af vores afhandling viser, at kend-

skabet og formidlingen ikke er tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt. Der er en forventnings- og for-

ståelseskløft imellem revisor og interessenterne til årsregnskabet. Det er et åbenlyst problem, at aktø-

rerne ikke har et bedre kendskab til produktet. 

Det kan på kort og lang sigt være problematisk med en positiv påtegning for udvidet gennemgang, da 

det minder for meget om en revisionspåtegning. Endvidere er det modstridende i forhold til EU har-

monisering. Et initiativ som det danske med udvidet gennemgang kan det tolkes, som en omgåelse af 

EU’s ønske om en harmonisering af regnskabspraksis. 

Fremover skal kendskabet til den nye erklæringsstandard øges. Det er især vigtigt, at det sker over for 

kreditinstitutterne, da de har magten til at kræve en revision af en virksomheds regnskab. Det er inte-

ressant at se på, hvilke tiltag, der kan gøres for at øge kendskabet. Det kan ske gennem kampagner og 

kurser udbudt af revisorerne til bankforbindelser og virksomhedsledere. 

Flere teorier viser, at der uden tvivl er et behov for revision i samfundet. Om der er et behov for udvi-

det gennemgang er sværere at spå om. Der er et segment af virksomheder, der teoretisk kan anvende 

produktet, men i praksis kan have sværere ved at skifte grundet interessenternes påvirkning. 

Honoraret er en udfordring på sigt, da virksomhedslederne forventer et billigere alternativ. Men for 

revisor er det ikke nødvendigvis billigere at udføre en udvidet gennemgang end revision. Det er vigtigt, 

at revisor har fokus på optimering og integrering af processer internt til effektivt at udføre en udvidet 

gennemgang. Der er en risiko for, at der ”over-revideres” som følge af manglende kendskab til det 

arbejde, der lovgivningsmæssigt er påkrævet at udføre. 
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1. Interview af person 1 

Afholdt den 19. november 2013 kl. 8:30. 

Varighed: 53 minutter og 51 sekunder. 

 

Hvad er din baggrund? (Uddannelse, nuværende jobtitel, mv.) 

Jeg har en realeksamen og HF, og derefter bare almindelig erhvervsarbejder. Min titel er messearrangør og 

administrerende direktør og ejer. 

Vi har sendt dig en beskrivelse, men er du helt bekendt med forskellene mellem revision, review og UG? 

Så vidt som jeg har læst det her, synes jeg egentlig at jeg godt forstår forskellene. 

Interviewer viser en tegning over forskellene (model fra delkonklusionen i opgaven) og forklarer kort 

igen forskellene.  

Vurderer du at UG er relevant for dig og din virksomhed/din arbejdsplads/de virksomheder hvor du del-

tager i bestyrelsen? 

Ja, det vurderer jeg er relevant fordi vi for det første har fået foretaget revision i mange år nu, og vi har 

været mange ting igennem, og jeg synes at jeg har lært meget af det. Og vi har en struktur i firmaet med 

vores messer, som vi hver især går og holder øje med så vi laver delregnskaber hver især kan man sige. Så 

på den måde har vi en fornemmelse af og hvordan det endelig resultat vil være det finder vi ud af i løbet af 

året messe for messe. Vi har ikke lager, vi har ikke indkøb af råvarer fra 3. verdenslande, der er ikke spild i 

produktionen, der er ikke svind på varelager og sådanne ting. Det har man simpelthen ikke i vores type af 

virksomhed. Så på den måde føler jeg egentlig, at jeg er meget godt med i forhold til hvor vores firma går 

hen. Der hvor jeg så helt klart har behov for noget revision af en art, er bl.a. i forhold til skat og sådanne 

ting. Og det er stadig med i udvidet gennemgang, og derfor tænker jeg at det så er relevant. Og så ved jeg 

at min revisor også kender vores firma så godt, så de ville ud fra de ting der er med i den udvidede gen-

nemgang godt kunne fange hvis der var et eller andet. Det føler jeg mig i hvert fald ret sikker på. Hvis jeg 

skiftede over til en anden revisor, ville jeg ikke turde at skifte til udvidet gennemgang. 

Så det er fordi du ved at revisor har været igennem så meget og kender virksomheden så godt? 

Ja, så ville jeg turde gøre det. 

Og så fordi du ikke har de her risikoområder? 

Ja. 

Må man spørge om hvor mange år du har haft din revisor? 

Det må du godt. Det kan jeg dårlig huske, vil jeg sige. Vi kom med fra XX og der har vi jo også været i rigtig 

mange år. Jeg mindes at det er tilbage i 80’erne. 

De her 4 supplerende handlinger. Hvis du skulle se på dem, vil du så vurdere at det er de ”rigtige” 4 sup-

plerende handlinger der er valgt? Vil du mene at der er andre handlinger som er vigtigere?  

Jeg synes i hvert fald at nogle af dem er vigtige. Kontrol af indberetning af skat, moms og afgifter er vigtigt. 

Bekræftelse fra bankerne synes jeg også er vigtige. Bekræftelse fra advokaten, tingbog mv. – den kan jeg 
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ikke helt gennemskue vigtigheden af. Jeg kan ikke helt få øje på at den er vigtig, med mindre man lige står i 

en situation hvor man har handlet med boliger, eller købt et firma eller et eller andet der har involveret 

advokaten, eller hvis der kører en sag med en kunde. Så er det selvfølgelig relevant. Ellers så tror jeg måske 

at det kunne være mere interessant med  - ja hvad skal jeg sige. 

Det som der har været meget snak om er, at hvis man har lager eller hvis man har problemer med debi-

torerne og der er store debitorer er der ikke krav om yderligere handlinger på de områder. Man laver 

ikke en lageroptælling fx 

Nej, det tænker jeg jo ikke på, for det er ikke relevant for os (intet lager og ingen risikable debitorer). Men 

det er jo netop en af årsagerne til at jeg vil synes at en udvidet gennemgang er god. Det er jo således at jeg 

ikke er i den situation, for ellers ville jeg nok føle at der havde været behovet og så kunne det jo godt være 

at det var en ting man kunne udskifte med advokatbrev eller tingbog. Vi har ikke de helt store problemer 

med vores kunder, og jeg skal ikke sidde her og pudse glorien og sige at vi ikke en engang i mellem taber 

penge, for det gør vi, men vi er netop i en situation, også rent jobmæssigt, at hvis man ikke betaler inden en 

messen så får man ikke lov til at komme med. Så får man altid en regning efter messen, men den er ikke 

særlig stor. Der kan vi tabe penge hvis de går ”nedenom og hjem”, men det svært at løbe fra en regning, for 

hvis de vil med på den næste messe, så står der jo lige en regning fra sidste messe som skal betales først og 

det ved de jo godt. Alligevel kan det jo godt ske at vi taber nogle penge, men det sker ikke så meget. Men 

det vil selvfølgelig også være relevant hvis man var i en situation hvor man havde mange af den slags ude-

stående eller hvis man selv skyldte til sine kreditorer og havde nogle problemer den vej rundt.  

En ting som også er meget diskuteret er, at hvis man som selskab har 10 banker med fx aftalekonti så 

skal man indhente engagementsforespørgsler fra alle 10 banker. Bankerne er jo begyndt at tage ret store 

gebyrer. Synes du at det er ligeså relevant at indhente engagementsforespørgsler for alle banker. 

Ja, det tror jeg at jeg synes. Og det synes jeg af den grund, at vi gjorde det jo ikke en overgang her i firmaet 

fordi vi var så irriterede over at vi skulle betale de der penge i gebyrer når vi nu kunne gå ind på vores egen 

computer og via netbank se det hele – synes vi at vi kunne. Men så blev det jo et krav at det skulle gøres, og 

vi betalte det der gebyr, og så dukkede der jo nogle ting op, som vi slet ikke anede og som revisor heller 

ikke anede. Så jo, jeg synes faktisk at det er vigtigt og hele vejen rundt indhente dem. Så kan man altid dis-

kutere gebyrer, men det er måske ikke det helt rette forum – men bankerne burde måske ikke tage det der 

høje gebyr. 

Men jeg synes egentlig, at det er vigtigt fordi jeg af personlig erfaring ved at der kan dukke noget op som vi 

ikke havde tænkt på at revisor skulle have at vide. 

Det er også blevet et diskussionsemne, fordi det ved revision ikke længere nødvendigvis er et krav. Der er 

det mere revisors faglige vurdering om de vil sende det. Så derfor er det lidt modstridende at man faktisk 

skal indhente den ved udvidet gennemgang. 

Jeg ville nok heller ikke have syntes at det var relevant hvis jeg ikke havde mærket det på egen krop – at der 

dukkede noget op som vi ikke lige havde tænkt over kunne være vigtigt at få med i regnskabet. Så jo, et 

eller andet sted syntes jeg da at det er vigtigt. 
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Vi har delt vores interview lidt op i nogle hovedpunkter. Vi har troværdighed, honorar og rapportering. Vi 

starter med troværdighed. 

Troværdighed 

Hvor stor troværdighed og tillid tillægger du til henholdsvis revision, review og UG?  

Jeg har fået foretaget et review på et tidspunkt, og har ikke anden erfaring end at det fungerede fint. Jeg 

har svært ved at se det som basis for en ordentlig årsgennemgang. Det ville være svært at sidde og arbejde 

ud fra et review. Men lige med det formål hvor jeg fik det foretaget synes jeg at et review var fint. 

Hvad var det i forbindelse med? 

Det var i forbindelse med min skilsmisse, hvor vi skulle lave en ekstraordinær generalforsamling fordi jeg 

skulle have nogle penge ekstraordinært ud af firmaet. 

Så på det tidspunkt var review fint. Men det havde også noget at gøre med et personligt forhold , og ikke 

lige noget med at jeg skulle have en fornemmelse af hvor firmaet havnede.  

For hvis man virkelig har brug for at føle sit firma efter, så er et review måske ikke måden at gøre det på. Ud 

fra hvad det skal bruges til vil jeg vælge mellem henholdsvis review og revision. 

Så du tillægger ikke review ligeså stor troværdighed som revision og udvidet gennemgang? 

Nej, det vil jeg nødvendigvis ikke gøre, men det kommer an på hvad jeg skal bruge det til. Og her var formå-

let jo mest, at der var et lovkrav for overhovedet at kunne lave det der ekstraordinære udbytte, og vi skulle 

selvfølgelig også se om der overhovedet var pengene til det, men vi skulle ikke ned i firmaets som sådan, 

for det var slet ikke formålet. Så det var review fint til på det tidspunkt, men jeg ville ikke kunne tillægge 

det noget større betydning som et arbejdsredskab i øvrigt.  

Hvad så med forholdet mellem revision og udvidet gennemgang? 

Revisionen – der ved vi jo allerede hvor meget vi kan komme ned i et regnskab og hvor meget der egentlig 

betyder. Det er super godt at have, og det har vi jo så haft i mange år nu, og vi har lært at det og er også 

kommet mere rundt om mange ting, fordi der jo er nogle ting som har ændret sig i årsregnskabsloven de 

senere år, så det har været rigtig godt med revision. Nu har vi ikke prøvet den udvidede gennemgang end-

nu, men netop på baggrund af at jeg føler mig tryg ved den revision som har været foretaget og der ikke 

har været noget som har overrasket mig vildt og vanvittigt gennem de seneste års revisioner, så tør jeg 

også godt prøve en udvidet gennemgang. Så har jeg også en tiltro til at udvidet gennemgang kan være okay 

at benytte som arbejdsredskab. Jeg vil i hvert fald give det et forsøg. Det er jo svært når man ikke har prø-

vet det endnu at sige helt nøjagtigt, hvad man synes om det, men min forventning er at jeg kan have ligeså 

meget tillid til udvidet gennemgang som arbejdsværktøj som en revision, fordi jeg har denne type firma.  

I forlængelse heraf hvor vigtigt tror du så at det er for din virksomheds interessenter at regnskabet er 

revideret? Det kan både være samarbejdspartnere, banker mv. 

Ja, jeg tænkte faktisk på om jeg skulle ringe til banken for at høre hvad de ville sige til hvis vi valgte udvidet 

gennemgang, men jeg blev også enig med mig selv, at fordi vi har det fornuftigt med vores bank, og vi ikke 

skylder dem nogen penge, at det må de simpelthen bare acceptere og så må de holde tæt kontakt til mig, 

hvis de føler at vi har nogle problemer. Men det er igen ud fra den situation vi er i med vores firma, at jeg 

ikke er nervøs for hvad interessenterne ellers vil synes om det. Vi har ikke så mange som har brug for at 
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kunne trække vores regnskab fordi vi skylder nogen noget, og jeg tror at dem der har trukket vores regn-

skab kunne være folk der overvejede at købe os (der var en i sommers), men det er jo ikke derfor vi laver 

regnskab. Vi er i princippet ikke til salg, og hvis vi var så ville vi jo nok vælge at få lavet en rigtig revision. Så 

skulle der desuden så meget andet til også. Jeg skifter ikke til udvidet gennemgang med tanken om interes-

senterne. Den eneste som kunne have indflydelse på min beslutning er banken, men der er jeg nået til den 

konklusion, at i og med at vi ikke skylder dem noget, så synes jeg ikke at det er vigtigt at spørge dem. 

Ville du kræve at jeres samarbejdspartnere og leverandører fik foretaget en anden form for gennemgang 

af deres regnskaber fra revisor, hvis de fravælger revision ? 

Nej, det tror jeg ikke at jeg ville. For jeg synes alligevel at, den procentsats der er ved en udvidet gennem-

gang  er så høj , og den er høj på de væsentlige ting. Så jeg ville have tillid til at jeg ville kunne læse ud fra 

revisors erklæring hvis der var ugler i mosen. Og hvis det er vigtigt ville man jo følge med i firmaet over 

nogle år. Hvis det var nogle man selv ville købe, så ville man jo heller ikke stoppe det. Så ville man også selv 

tilføje nogle ting såsom hvad bliver der sagt ude i branchen, og så ville man foretage nogle andre ting. Jeg 

tror at man skal huske at et regnskab med udvidet gennemgang aldrig vil være det eneste redskab mans 

skal bruge hvis man skal vurdere nogen som helst seriøst. Det gælder både banker og interessenter på an-

den vis. Det er i hvert fald ikke seriøst hvis de nøjes med at trække et regnskab. Så alene af den årsag tæn-

ker jeg, at en udvidet gennemgang kontra en revision altid kun vil være et af flere værktøjer hvis man skal 

bedømme et andet firma. 

Hvor høj grad af sikkerhed vil du mene at UG giver sammenholdt med revision på ca. 95% og review på 

ca. 60-65%? 

Jeg vil nok lande på måske et sted mellem 75 og 80 %. Fordi de sidste procenter på til de 95 % er selvfølge-

lig vigtige.  Men lige præcis det her med skattevæsenet og bankerne (to af fire yderligere handlinger ved 

UG) synes jeg er to tunge punkter. 

Så de vejer godt i din vurdering? 

Ja, de vejer godt. 

Når man får lavet en UG i forhold til revision, tror du at du får en lavere kvalitet på regnskabet ved UG i 

forhold til revision? 

Nej. Det kan jeg ikke forestille mig. Det kan jeg slet ikke få øje på hvorfor man skulle. Det kommer selvfølge-

lig an på den revisor som man har valgt, men hvis man er tilfreds med revisorens arbejde ved en revision så 

kan jeg ikke se at arbejdet skulle blive dårligere ved udvidet gennemgang. Jeg har også kunder jeg sælger 

små stande til og kunder jeg sælger store stande til, og de får den samme service, for man kan jo aldrig vide 

hvornår en lille kunde bliver stor. Så det vil jeg slet ikke kunne se hvorfor man skulle gøre. Jeg siger ikke, at 

der ikke er noget revisor som ville give en lavere kvalitet, men det føler jeg ikke er tilfældet. 

Så du tror at kvaliteten ved en UG er det samme som ved revision? 

Ja. Der er jo stadig nogle standarder som skal opfyldes, og så er der vel også en faglig stolthed hos revisor. 

 

Hvis det nu var tilfældet at man fik en lavere kvalitet, tror du så at det også giver en lavere troværdighed 

til regnskabet? 
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Ja, det vil det jo gøre. Det vil jo hænge sammen. Hvis der lige pludselig er noget hvor man tænker ”Hov, det 

her er ikke lavet kvalitetsmæssigt godt nok”. Men så skal vi nok lige være enige omkring hvad vi mener med 

kvalitet, for et mindre stykke arbejde behøver jo ikke at være udført dårligere, det kan jo stadig være fanta-

stisk flot, men det er bare en mindre arbejdsmængde der er lavet. Så jeg forudsætter jo, at kvaliteten af et 

mindre stykke arbejde er ligeså god som ved kvaliteten af et større stykke arbejde. Og så er det klart at hvis 

man opdager at der er noget galt i det her stykke arbejde, så vil der også være noget galt i revisionen. Det 

er jo det samme firma, måske også mennesker som skulle lave henholdsvis revisionen kontra udvidet gen-

nemgang, så hvis det går galt det ene sted, så går det vel også galt det andet sted. Så jeg kan ikke se at de 

to ting skulle være påvirket om man vælger udvidet gennemgang frem for revision.  

Honorar 

Erhvervsstyrelsen har udtalt at de forventer, at SMV virksomheder kan spare 25 % af honoraret til revisor 

såfremt de vælger UG fremfor revision, mener du at det er realistisk?  

Jeg ville faktisk tro at det var højere.  

At virksomhederne sparede mere? 

Ja. 

Hvorfor? 

Fordi de sidste ting der skal laves i en revision forekommer mig at være nogle tunge ting. Det kan så være at 

revisorerne har nogle systemer, som måske gør at det ikke er så tungt i den sidste del, men lige når du 

spørger mig hvad jeg tænker, så tror jeg at jeg tænker at i forhold til tiden, for jeg går ud fra at tiden også 

afspejler beløbet, at der må være mindre end 1/4 arbejde som kan spares ved en udvidet gennemgang i 

forhold til ved revision. 

Hvad tror du at der er den tunge del til slut ved revision? 

Jamen jeg tror at den tunge del er alle de ting der skal til at behandle tallene, og gå i dybden med nogle 

ting, og de der sidste kontrolcheck. Jeg tænker at det må tage noget tid fordi der ved man nødvendigvis 

ikke hvad man sidder og leder efter. Og det må tage noget tid. 

Hvorfor tror du at man vælger UG fremfor helt at fravælge revision? Det er de samme B-virksomheder 

der har de to valgmuligheder og som gerne vil spare penge, hvorfor så ikke spare hele honoraret og an-

vende udgiften til direkte rådgivning eller lignende?  

Jeg tror at man sender et signal ved at udsende et regnskab, om det så er udvidet gennemgang eller revisi-

on. Jeg er da også så naiv at jeg vælger at tro, at mange synes at det er et godt redskab selv at have som 

virksomhedsejer. Der sidder vel også en bestyrelse som måske ikke har fingrene i bolledejen til dagligt. 

Heroppe har vi så alle fingrene i bolledejen i vores bestyrelse, men der er jo mange bestyrelser som ikke er 

sådan. Og en bestyrelse som ikke har et arbejdsredskab som udvidet gennemgang eller revision, må da 

være dårlig hjulpet på vej. De kan selvfølgelig være sat op på andre måder og få månedsrapporter mv., men 

en udvidet gennemgang er alligevel en uvildig, altså revisors check af tingene. Så af hensyn til ens bestyrel-

se og banken, kreditforeningen og hvem man ellers har rodet sig ind i, må jo være en del af det, men det 

må bestemt også være fordi regnskabet er et godt værktøj til ejeren. Jeg kan slet ikke forestille mig, ikke at 

få enten udvidet gennemgang eller revision. Jeg vil bestemt synes at det sender et suspekt signal til omver-

denen hvis man fravælger at få lavet et regnskab.  
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Også i forhold til honorar, hvis man tænker at man kan spare lidt hvis jeg vælger udvidet gennemgang, 

men jeg kan spare nærmest det hele hvis jeg fravælger revision. 

Ja, men det synes jeg vil være nogle dumme penge at spare. Og det kunne være nogle farlige penge at spa-

re, fordi du jo også får den hjælp fra din revisor, det synes jeg i hvert fald at jeg har fået, og at få hjælp til at 

få øje på nogle ting. Det er jo ikke kun noget revisor sidder og laver, føler jeg, fordi SKAT forlanger det. Det 

skal opfattes som en hjælp i det arbejde man har. Bruge revisor som sparingspartner. Det ville være fuld-

stændig tåbeligt at fravælge revisor. Så skulle det i hvert fald gå meget skidt i ens firma for at man er nødt 

til at fravælge det totalt. Og så er det netop at jeg tænker, at det sender et eller andet signal til omverde-

nen, om at det måske ikke går så godt. Så jeg tænker ikke at der er særlig mange som seriøst vælger at fra-

vælge til fuldstændigt. 

Men hvis man føler at man har godt styr på dit firma og det er forholdsvis ukompliceret så synes jeg at det 

er relevant at overveje udvidet gennemgang. Også af økonomiske årsager – i de her tiden skal man selvføl-

gelig altid spare. Jeg ved ikke om UG er dukket op netop nu på grund af den nuværende krise eller om det 

har været på bordet i flere år. Men det kommer nok meget godt lige nu for mange virksomheder tror jeg.  

Ved køb af UG, er det så en betingelse for dig at det bliver billigere end revision? 

Ja, det ville hænge sammen. Hvis jeg kunne få begge dele til den samme pris, så ville jeg jo helt klart vælge 

revisionen for der får jeg noget mere at arbejde med. Men det er ikke så vigtigt for mig, de sidste ting i revi-

sion, fordi jeg føler at vi tidligere har været godt igennem det.  

Så det er ikke fordi de ekstra handlinger i revision bidrager til mere for dig? 

Jo, det gør de jo nok, men det er ikke noget jeg føler at jeg ikke selv kan finde ved anden vej, og selv holde 

fokus på.  

I forhold til det her med at det er nogen handlinger som har noget volume og som kræver en vis kompe-

tence, skal det så være en medarbejder med meget erfaring, der skal udføre UG? 

Jeg tror at det er vigtigt om det er en medarbejder med 6 års erfaring eller en med 1 års erfaring, for du er 

stadig nødt til at holde øje med nogle ting.  Du skal kunne se nogle ting, som ikke ligger helt åbenlyst.  

Jeg kan dog forestille mig at man stadig kan lave tingene i samarbejde, en mere erfaren og en mindre erfa-

ren. Og meget af det her ting som indhentelse af bekræftelse fra banker og advokater, det kan en mindre 

erfaren nok godt udføre. Men den del hvor der handler om at sidde i firmaet og med firmaets papirer, så 

skal det være en med lidt mere erfaring. Det er dog svært at vurdere godt nok, det kender jeg ikke uddan-

nelsen af revisorer godt nok til. 

Så det vil ikke have en lige så stor betydning for dig om det er en med 3 års erfaring eller en med 6 års 

erfaring som udfører den udvidede gennemgang? 

Nej, det tror jeg. Men igen, jeg er jo ikke helt 100 på hvor meget erfaring man har som 4-årig, 2-årig, 3-årig. 

For det kender jeg uddannelsen for lidt til. 

Nu har vi været inde på den her 25 % besparelse. Kunne du forestille dig  at den besparelse vil blive opve-

jet af en anden omkostning hvis man vælger UG? 

Ja, det har jeg så også tænkt lidt over om man skal ud et andet sted og hente et eller andet ind. Men det 

tror jeg ikke at jeg skulle. Jeg kan huske da jeg talte med min revisor om det, at hun nævnte at der for det 
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første skal en vedtægtsændring til, det skal vedtages på en generalforsamling at man skifter fra det ene til 

det andet, og at man ikke bare kan tage revision det ene år og UG det andet år og så skifte sådan løbende – 

for det var jeg også inde på. Men jeg havde da i baghovedet at hvis jeg midt på året stod og havde brug for 

at få kigget på noget specielt i min firma, så ville jeg kontakte revisor og få det vurderet. Men det ville jeg 

uanset hvad. 

Så det er ikke påvirket af at du har valgt Ug eller ej? 

Nej. 

Så det er mere rådgivning du kunne få brug for? 

Ja, og så kunne det godt være at revisor skulle sætte sig ind i firmaet, men det ville revisor alligevel skulle 

for det ville da være pudsigt hvis det sammenfaldt med udarbejdelse af årsregnskabet. Så jeg tror ikke at 

det vil føre til at jeg skal ud og købe noget ekstra nogen steder fordi det ville jeg alligevel skulle hvis der 

kom noget ekstraordinært. Jeg har ikke brug for det som det er nu med revision. Det er jo ikke fordi jeg 

dykker vandvittigt meget ned i det i oktober måned, november måned eller januar måned. Der er fokus på 

den lige der i april-maj måned, og ellers så er der ikke så meget fokus på den for så det er det mere daglig-

dag hvor vi har fokus på vores mindre regnskaber, nemlig det enkelte messeregnskab 

Kunne du forestille dig, at hvis man har valgt UG så kunne bankerne finde på at kræve ekstra? 

Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Men det har også noget at gøre med at bankerne er fuldstændig 

håbløse når det gælder om, og det har de været i alle dagene, at samarbejde med erhvervslivet. De har 

forhåbentlig, forhåbentlig siger jeg, styr på at drive bankvirksomhed. Det kan man så diskutere. Men jeg 

synes aldrig nogensinde at jeg har oplevet at de er specielt gode til at handle med erhvervslivet. De forlan-

ger at man går med livrem og seler og de vil nærmest ikke låne dig nogen penge hvis du ikke har nogen i 

forvejen. De forlanger alt muligt i sikkerhed, og de bakker ikke op om mindre virksomheder. De tør ikke 

tage risici. De går ikke ud og spørger folk til råds som har erhvervserfaring inden for et specielt felt hvis de 

får en kunde inden for det område. Og derfor synes jeg faktisk ikke at bankerne er særlig gode til at samar-

bejde med erhvervslivet. Og derfor kan jeg godt forestille mig, at de kunne begynde at bede om det ene og 

det andet og det tredje og det fjerde. Fordi de ikke selv har de der erfaringer, og ikke går ud og søger dem. 

Nu siger du at de måske ikke har så stor en tillid til de små virksomheder, og det er jo bl.a. de små virk-

somheder som UG er tiltænkt.  Tror du at det kan have en påvirkning på UG? 

Ja, det kunne det jo måske godt have. Hvis det er et firma som skyldte banken mange penge. Så kunne jeg 

godt forestille mig det. Men så tror jeg heller ikke at sådan et mindre firma vil vælge en udvidet gennem-

gang, for de vil jo vide at banken vil puste dem i nakken. Jeg havde det jo netop af samme årsag i baghove-

det i forhold til hvad banken ville sige, og jeg blev enig med mig selv at de ikke har noget at sige for jeg 

skylder dem ikke noget. Men havde jeg skyldt dem penge, tror jeg næsten at jeg ville være klar over, at det 

slap jeg ikke af sted med. Så ville jeg nok gå ud og købe mig til noget ekstra for at tilfredsstille banken, og så 

kunne jeg jo ligeså godt vælge en almindelig revision. Men firmaer der har orden i økonomien og der har et 

godt forhold til banken – og det kan altså sagtens være folk som har et lån, men som afdrager fint og har en 

god kontakt til deres lokale bank – der ville jeg synes at UG er helt fint. Og banken burde jo egentlig også 

klappe i deres små hænder over at det er firmaer som er omkostningsbevidste. 
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Men man kan vel som et mindre firma tjekke med sin bank om at vælge UG, og på den måde høre hvad de 

siger til det. Om banken har tillid til det. Så jeg synes ikke at det bør afholde mindre firmaer fra at vælge 

UG. 

Hvis man så har valgt UG og man ikke har fortalt det til banken. Nu modtager banken så et regnskab med 

en UG-erklæring, kunne du forestille dig, at bankerne automatisk vil ændre rentekategori? 

Ja, sagtens. Men det har mere bankernes dårlige måde at opføre sig på. Jeg siger ikke at jeg synes at det er 

rimeligt, jeg siger bare at det kunne jeg sagtens forestille mig at de kunne finde på. Og det er udelukkende 

fordi bankerne ikke benytter sig af de muligheder der er for at vurdere deres kunder. De er meget bevidste 

om regnskabet og måske ikke så meget andet.  

 

Rapportering 

Ved UG udarbejdes der som hovedregel ikke en revisionsprotokol med rapportering til bestyrelsen som 

ved revision. Hvor stor værdi tillægger du revisionsprotokollen og mener du at den burde være et krav 

ved UG? 

Umiddelbart så tillægger jeg den ikke så stor en værdi. For jeg tror også at man i det daglige med revisoren 

vil få en idé om der er et eller andet som revisor spørger ekstra meget ind til. Så jeg har mest betragtet 

påtegningen og protokollen som værende noget lovmæssigt –en del af årsregnskabsloven som skal være 

der for at andre kan gå ind og kigge. Det vil ikke have en betydning for mig selv fordi jeg er overbevidst om 

at jeg vil få en vink med en vognstang. Det ville jeg vide selv, hvis der var problemer.  

Protokollen er kun til bestyrelsen, så for dig har det ikke betydning om protokollen laves eller ej? 

Nej. 

Hvad med resten af bestyrelsen? 

Nu er det her firma jo i den situation at de to andre bestyrelsesmedlemmer er ansatte, så vi kender firmaet 

så godt. Men det er klart at hvis det er medlemmer som kommer udefra, så kan det måske være vigtigt for 

dem. Men det kommer jo helt an på om det er en bestyrelse som holder sig ajour, og det har du jo en for-

pligtelse til som bestyrelse. Du kan jo ikke bare toppe op til 4 årlige møder og en generalforsamling, og så i 

øvrigt glemme at spørge ind til virksomheden. Så der mener jeg egentlig at ansvaret ligger hos bestyrelsen 

selv, og sørge for at få rette oplysninger. De kan ikke bare læne sig tilbage og sige at en gang om året får vi 

en protokol, så den har vi læst og så er vi bare opdaterede. Det kan man ikke.  

Så jeg mener ikke at det er protokollens opgave at holde bestyrelsen ajour. 

Så du mener ikke at det skal være et krav ved UG? 

Nej, det mener jeg egentlig ikke. Også fordi jeg ikke tror at det som værktøj er særlig brugt og heller ikke 

særlig brugbart. Det kan i hvert fald ikke stå alene.  

Har du et forslag til hvordan revisor skal rapportere ved UG nu når de ikke har revisionsprotokollen? 

Jamen der er jo en erklæring. Og den kunne man måske bruge mere målrettet. Men der er jo også inter-

views med ejeren og medarbejdere, og hvis revisor føler at der er noget at fortælle så ville det være ganske 

fint at komme med det der. 
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Så mundtlig rapportering vil være fin. 

Så du har ikke et behov for skriftlig rapportering? 

Nej, ikke med mindre at man som revisor oplever at man ved det mundtlige ikke kommet igennem med det 

budskab som man har. Enten bliver det ikke forstået eller også bliver det benægtet. Så ville jeg for revisors 

skyld mener at det ville være fint at tage punkterne med i erklæringen.  

Men jeg vil meget hellere have det mundtligt, for så kan man altid få en dialog omkring forholdet og så er 

der måske noget som kan opklares med det samme. Og for dem som virkelig vil deres firmaer godt, er det 

nok en meget god ting.  

Ved du hvad der menes med en negativ og en positiv konklusion?  

Nej. 

Interviewer beskriver forskellene. 

Tror du at det ikke mere forvirring at konklusionen på en UG minder om konklusionen på revision, men 

at der ikke er samme grad af sikkerhed? 

Nej, det tror jeg faktisk ikke, Jeg kan mere forestille mig at den negative lugter langt væk af at der er noget 

galt.  

Tror du at du ville lægge mærke til forskellen? 

Ja, helt klart. Men nu er jeg så også en bogstav-nørd. Jeg tror at dem som læser erklæringen, de leder jo 

efter om der er noget, og de vil derfor opdage det.  

Men du mener ikke at UG skulle have en negativ konklusion ligesom review? 

Jeg synes ikke at nogen konklusion skal være positive, hvis der ikke er grund til det, og jeg mener heller ikke 

at nogen skal være negative hvis der ikke er problemer. Jeg synes bare at de skal være ærlige. Så det der at 

beslutte om konklusionen skal udtrykkes positivt eller negativt, synes jeg er noget fjollet noget. 

Udtryk den som den er. 

Så det du mener, er at review også vil kunne udtrykkes positivt selvom den lavere sikkerhed? 

Ja da. 

Generelt 

Tror du at UG slår igennem i DK? 

Ja. Jeg tror at der er flere firmaer som mit som føler at de har godt styr på tingene, og vi kunne sagtens 

have skyldt nogle penge så det er ikke kun fordi vi ikke har gæld til banken, men hvis man kan se at det hele 

kører som det skal og man har styr på sine ting, så er det fint.  

En rigtig revision redder jo ikke dit firma. Hvis det går dårligt i dit firma er der jo ikke noget årsregnskab som 

kan redde firmaet. Og at kigge på det en gang om året redder heller ikke noget. Det er jo en del af andre 

værktøjer til at drive en virksomhed. Så jeg kan sagtens forestille mig at der er andre firmaer som tænker 

”hvorfor skal jeg betale for en ekstra del i revisionen som jeg egentlig ikke har brug for”. Så kan det jo fak-
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tisk være at revisor kan tjene noget ved siden, for hvis man virkelig har et behov ved siden af så kontakter 

man vel sin revisor. 

Så revisor kan måske udarbejde nogle andre produktpakker som man kan udføre i oktober måned eller 

august måned hvis man føler et behov for ekstra kontrol. Et light-supplement som slet ikke har noget at 

gøre med revisionen. Det kunne man sagtens annoncere for.  

Så kan det godt være at man samlet set får et bedre produkt at sin revisor, og det kan godt være at man 

samlet set ikke får en besparelse i honorar. Men det vil der helt sikkert være nogen som får fordi de ikke 

har det ekstra behov. 
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2. Interview af person 2 

Afholdt den 19. november 2013 kl. 12:30. 

Varighed: 39 minutter og 17 sekunder. 

Hvad er din baggrund? (Uddannelse, nuværende jobtitel, mv.) 

Uddannelse er en HA DAT, en handelsskole kombinationsuddannelse, en HA med datalogi. Det hedder vidst 

noget andet i dag. Jeg er direktør.  

Vi har sendt dig en beskrivelse, men er du helt bekendt med forskellene mellem revision, review og UG? 

Nej. Jeg ved ingenting. 

Interviewer viser en tegning over de tre erklæringstyper (model fra delkonklusionen i opgaven) og forkla-

rer kort forskellene.  

Vurderer du at UG er relevant for dig og din virksomhed/din arbejdsplads/de virksomheder hvor du del-

tager i bestyrelsen? 

Altså så skal vi være enige om hvilken slags virksomhed vi snakker om. Jeg har jo flere hatte på. Den ene hat 

hedder holdingselskabet. 

Vil du mene at handlingerne i UG er nok i forhold til dit behov eller synes du at det er vigtigt at indhente 

dokumentation, observation mv.? 

Det ser jeg bestemt ikke noget behov for. 

I forhold til dine øvrige hatte? 

Ja, der er to yderligere hatte. Jeg er direktør i XXX som er en del af XXX-koncernen som er børsnoteret, og 

der er der ikke så meget diskussion. Det er fuld revision. 

Den tredje hat er i XXX, hvor min rolle officielt er bestyrelsesformand. 

Hvor stort er XXX rent regnskabsmæssigt? 

Omsætning på omkring 20 millioner. Og en balancesum på omkring 15 millioner. Der er omkring 12 ansat-

te. 

Så kan udvidet gennemgang godt være en mulighed. Vil du mene at det er relevant for XXX? 

Nej, det er ikke nok i den sammenhæng efter min bedste overbevisning. Der er en kompleks forretning, der 

er igangværende arbejder, der er afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver og så har vi en mere kom-

pleks ejerkreds. Det skal være en fuld revision. 

 

De her 4 supplerende handlinger. Hvis du skulle se på dem, vil du så vurdere at det er de ”rigtige” 4 sup-

plerende handlinger der er valgt? Vil du mene at der er andre handlinger som er vigtigere?  

Mht. til holdingselskabet så er der jo ikke af det her som er relevant. Der er en ejer, en eneste interessent. 

Så er der de krav som vi skal leve op til. Det er sådan set det. Der er det jo beregning af skatten som der kan 

være noget ved. Det skal bare være ordentligt.  
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Så det eneste forhold som evt. kunne være relevant var engagementsforespørgslen? 

Ja, og det synes jeg er ærgerlige penge at smide væk hvert år, for hvad er der at få ud af det. Det er muligt 

at finde ud af om jeg sidder og fabrikerer et kontoudtog fra Danske Bank, og hvad skulle jeg få ud af det. 

Det som en engagementsforespørgsel ofte giver, er jo bl.a. om der er kautioner, sikkerhedsstillelser, 

fuldmagtsforhold mv. 

Det er ikke noget som tjener ejeren nogen som helst værdi. Det er jo et eller andet i forhold til noget lov-

givning. 

Hvis vi så kigger på XXX. Synes du at det er de rigtig handlinger der er valgt som krav? 

Nej, det er ikke det som er det mest centrale for den virksomhed. 

Ville du synes at der mangler nogle handlinger? 

I den sammenhæng er det jo – hvis man ser på det første man skulle kigge på, så er det jo at afprøve de her 

kundefakturaer som ryger ud til udlandet. Så er det at se på hvad der ligger i de her immaterielle ting. Og 

med de 4 supplerende handlinger vil disse ting ikke lige poppe op. Tingbog er der jo ikke noget af. Indbe-

retning til SKAT, tja hvis det er e-indkomst så kører det jo via Danløn. Så det burde jo helst køre optimalt. 

 

Vi har delt vores interview lidt op i nogle hovedpunkter. Vi har troværdighed, honorar og rapportering. Vi 

starter med troværdighed. 

Troværdighed 

Hvor stor troværdighed og tillid tillægger du til henholdsvis revision, review og UG?  

Altså som den som køber ydelsen så ved man jo nogenlunde hvad der ligger i det. Typisk for ens eget behov 

så har man jo ikke noget voldsomt behov. Det er jo for andres skyld at man får foretaget denne revision. 

Det er mere hvis jeg tager de andre briller på og kigger på XXX hvor jeg er bestyrelsesformand og ejer – der 

sidder jeg jo ikke med regnskabet og bilagene selv. Og der er det jo med det behov jeg vil kigge på det med.  

Kan man kalde det for et kontrolbehov? 

Ja, det er det da. Og der er jo ikke meget i det her review. 

Så du vil have meget mere tillid til det hvis der er udført revision? 

JA. Så skal vi derhen hvor der er stikprøver og hvor de store ting og sager bliver kigget på og der bliver tjek-

ket at det bl.a. er et rigtig firma som har sendt en faktura.  

I forlængelse heraf hvor vigtigt tror du så at det er for din virksomheds interessenter at regnskabet er 

revideret? Det kan både være samarbejdspartnere, banker mv. 

For XXX tror jeg at det er vigtigt at vi kan stille med et revideret regnskab. 

Fordi de tillægger det mere værdi? 

Jeg tror slet ikke at de, det er jo udenlandske kunder, så hvis de beder… Jeg kunne sagtens forestille mig at 

en udenlandsk kunde som skal tage nogle beslutninger, og skal se hvad slags firma det er, beder en revisor i 

DK om at kigge på regnskabet inden de køber et vigtigt produkt. 
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Ville du kræve at jeres samarbejdspartnere og leverandører fik foretaget en anden form for gennemgang 

af deres regnskaber fra revisor, hvis de fravælger revision? Er det vigtigt for jer at jeres samarbejdspart-

nere har revision? 

Ikke en samarbejdspartner, men en virksomhed hvor vi skulle købe noget af dem eller en virksomhed som 

vi var afhængige af i større omfang der ville vi nok. Men ikke hos en samarbejdspartner som vi køber et 

produkt af. Der ville vi være ligeglade. 

Så det ville være afgørende hvis I skulle købe en del af en virksomhed? 

Ja, så vil vi gerne se noget andet end et hjemmebrygget regnskab. 

Hvor høj grad af sikkerhed vil du mene at UG giver sammenholdt med revision på ca. 95 % og review på 

ca. 60-65 %? 

Ja, det kommer lidt an på virksomhedens karakter. Oplysninger fra tingbog - det er klart at hvis det er et 

ejendomsfirma så er det vigtigt med tingbog eller nogle andre ting. Så det kommer an på hvilke type af 

virksomhed det er, og om de handlinger går ind og prikker på nogle vigtige områder og som er interessant. 

Nogle af tingene har måske slet ikke nogen værdi. Det vil variere. I nogle virksomheder kan det være vigtigt.  

Men det vil være fuldstændig det samme som ved review og til at være et stykke højere i %. 

Men hvis der ikke er nogle stikprøver og der slet ikke bliver kigget på de væsentligste transaktioner, så skal 

der meget til før vi kommer i nærheden af de 95 %. Der er langt. 

 

Når man får lavet en UG i forhold til revision, tror du at du får en lavere kvalitet på regnskabet ved UG i 

forhold til revision? 

JA. I forhold til en sikkerhed for at man ville have fundet nogle ting hvis de var der. Hvis der ikke udføres 

andet end at spørge om hvad der er at finde i banken, hvis der ikke er noget med at kigge kritisk på de ting 

som forefindes og gå ned og kigge på bilag så får man en lavere kvalitet. 

Hvis det nu var tilfældet at man fik en lavere kvalitet, tror du så at det også giver en lavere troværdighed 

til regnskabet? 

Ja. De hænger sammen. 

Honorar 

Erhvervsstyrelsen har udtalt at de forventer, at SMV virksomheder kan spare 25 % af honoraret til revisor 

såfremt de vælger UG fremfor revision, mener du at det er realistisk?  

Ja, det tror jeg godt at man kan. Igen, det kommer an på hvilken slags virksomhed det er. Hvis det er en 

som har tonsvis af bilag – dem skal man jo slet ikke kigge på ved UG. Hvorimod der er en del flere handlin-

ger ved revision. 

Det er de samme B-virksomheder der har de muligheder for at vælge UG og helt at fravælge revision. Kan 

du se en fordel ved at vælge UG frem for helt at fravælge revision? 

Jeg kan ikke se en fordel for kunden at vælge UG. Det er jo ikke for virksomhedens egen skyld at man skal 

vælge det. 
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Så det er for interessenternes skyld? 

Ja, det ville det være. 

Ved køb af UG, er det så en betingelse for dig at det bliver billigere end revision? 

Det er klart. 

I forhold til det her med at Ug giver mere sikkerhed end review, mener du så at det skal være en medar-

bejder med mere erfaring og kompetence, som skal udføre UG? 

Altså der er jo nok dele af UG, som er benarbejde og det behøver ikke at være den dyreste person i firmaet 

som udfører. 

Så en kombination af medarbejdere ville du være fuld tilfreds med? 

Ja, det ville jeg. 

Kan det tænkes at den mulige besparelse som virksomhederne vil få på revisionshonorarerne opvejes at 

en ny omkostning? Fx rådgivning fra revisor, eller højere omkostninger fra banken fordi de ikke får sam-

me sikkerhed som ved revision? 

Hvis man har fået lavet en udvidet gennemgang, og der så kommer nogen og siger at de har brug for et 

mere fyldestgørende arbejde, så er besparelsen jo ædt op i løbet af ingen tid. Hvis det er en bekymring man 

har, at man skal kunne gå ned i banken med en revideret årsrapport og få et lån, så skal man jo nok overve-

je at få lavet revision med det samme. Jeg er ikke i tvivl om at det man sparer her, så skal man ikke ringe 

eller skrive ret meget til sin revisor før at det er spist op. Så hvis man har nogen mistanke om at man kan få 

brug for revision, så kan man ligeså godt få det udført med det samme. 

Der har været noget i medierne omkring af bankerne ikke er ligeså tilfredse med UG som ved revision.  

Kunne du forestille dig at hvis en virksomhed kommer med regnskaber med en UG-erklæring til banker-

ne, at bankerne så automatisk vil ændre rentekategori? 

Ja, det kan jeg sagtens forestille mig at de kunne gøre. Men umiddelbart ville de nok starte med at sige at 

det jo ikke er en fuld revision. Jeg tror ikke at de vil gøre det automatisk. De vil jo nok kigge på hvilken slags 

virksomhed det og kigge på hvilket slags materiale det er de sidder med (regnskabet), og i nogle tilfælde så 

er en UG måske OK. Hvis det er en nem virksomhedstype og de kender virksomheden tilstrækkeligt nok. 

Det er jo en individuel betragtning. Det afhænger af hvilken virksomhedstype der er og hvor god relation 

man har til banken. Historik er nok også vigtigt. 

Tror du at I ville kunne skifte uden at sige det til banken? 

Nu har jeg ikke været med til at låne penge tidligere, så det ved jeg ikke. 

Men jeg tror da at bankerne kan være mere skeptiske overfor at vælge andet en fuld revision. 

Rapportering 

Ved UG udarbejdes der som hovedregel ikke en revisionsprotokol med rapportering til bestyrelsen som 

ved revision. Hvor stor værdi tillægger du revisionsprotokollen? 

I forhold til holdingselskabet, så tillægger jeg det nul værdi. Taler jeg for Nordija, så læser jeg den da for at 

være sikker på at der ikke er nogen bemærkninger. Den har da en vis værdi der.  
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Er det så noget du reagerer på en gang om året? Er det fordi det lige pludseligt står i revisionsprotokol-

len?  

Jeg har ikke været udsat for nogen store overraskelser. 

 Mener du at den burde være et krav ved UG? 

Altså, jeg ser jo ikke den der udvidet gennemgang som noget nyttigt. Hvis der er andre interessenter end 

ejer, altså hvis der er långivere mv. så er jeg tilbøjelig til at pege på fuld revision. I og med hvis man siger at 

UG er fint når man siger at der ikke er andre interessenter eller meget begrænset med interessenter, så ser 

jeg ikke noget egentlig værdi i en protokol. For så er det jo nok de samme personer som allerede sidder 

med regnskabet og allerede ved forholdene i forvejen. 

Ved du hvad der menes med en negativ og en positiv konklusion?  

Nej. 

Interviewer forklarer forskellen. 

Tror du at det giver mere forvirring at konklusionen på en UG minder om konklusionen på revision, men 

at der ikke er samme grad af sikkerhed? 

I og med at jeg jo ikke altid føler den helt store værdi i de handlinger som ligger ekstra i UG i forhold til ved 

review, så vil det nok give mere mening af konklusionen var ens. Det vil jo altid være en begrænset sikker-

hed – vi kan aldrig få 100 %. Men jeg har ikke noget fast holdning til det her spørgsmål, men det er jo vigtigt 

at revisor kan stå inde på det han skriver. Det er jo den antagelse man kommer med – at det det bliver ud-

trykt er noget revisoren kan stå inde for. 

Tror du at folk forstår forskellen på en positiv og negativ konklusion? 

Nej, det tror jeg ikke at folk spekulerer over, men selvfølgelig opfanger man en forskel på de to formulerin-

ger. Det vil man da gøre. 

Ville du synes at det var god revisionsskik at lave en form for rapportering ved UG? 

Jeg synes at det er fair at der ligger et arbejdspapir når der er udført et analysearbejde og nogle forespørgs-

ler. At det foreligger en form for konklusion på skrift.  

Den eneste form for rapportering du skal have er erklæringen. 

Jamen hvis den fortæller om hvad der er udført og hvilke former for kontroller der er udført, og der er en 

konklusion herpå så er jeg tilfreds. 

Generelt 

Tror du at UG har en fremtid i DK? 

Jeg synes at det har en værdi for nogen, men som jeg ser det så synes jeg at det er synd at det lige er 4 be-

stemte ting som er sat på. For nogle virksomheden vil de handlinger være relevante, men for andre giver 

det slet ikke nogen værdi. Men spørgsmålet er også om hvor den udvidede gennemgang har sin berettigel-

se, fordi det er jo ikke i virksomheder hvor man ikke kan bruge det. Så hvornår er det at kunden også kan se 

en værdi i UG.  
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Jeg kan godt se en mening i et produkt, om det så hedder der ene eller det andet, hvor man går ind og siger 

at vi skal have det billigere end revision. Men det ville være bedre med en model, hvor der var en række 

handlinger og hvor man kunne plukke handlingerne ud set ud fra hvad der er væsentligt. 
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3. Interview af person 3 

Afholdt den 20. november 2013 kl. 13.30. 

Varighed: 53 minutter og 17 sekunder 

 

Interviewet starter med at vi indleder med opgavens formål og hovedtrækkene ved udvidet gennemgang343 

herunder forskellene mellem UG og revision. 

Hvordan kan man oversætte review til en sikkerhed på 60-65%? 

Review forstås internationalt og full audit forstås internationalt. Udvidet gennemgang er det en dansk 

standard? Men i de her EU tider må man godt det? 

 

Hvad er din baggrund? (Uddannelse, nuværende jobtitel, mv.) 

Uddannet statsautoriseret revisor, beskikket i 1981, deponeret i 2006 hvor jeg skiftede spor og vidste jeg 

ikke skulle have mere med revision at gøre. Men havde fra 1995 til 2006 faktisk kun haft med ledelse at 

gøre. Altså jeg havde revisionskunder men det var 10% af min tid. Derefter begyndte jeg en karriere som 

professionelt bestyrelsesmedlem og business angel. Så i mit liv som professionelt bestyrelsesmedlem sidder 

jeg i nogen børsnoterede virksomheder og jeg samarbejder med nogen kapitalfonde og som forretningsen-

gel der investerer jeg i vækstvirksomheder. Jeg har investeret i ialt 14 virksomheder, hvor jeg har fra 0,5% 

til 48% ejerandel i de virksomheder. Så jeg beskæftiger mig med store virksomheder, mellemstore virksom-

heder og små virksomheder som bestyrelsesmedlem/nogen gange formand. Og så har jeg 3 holding selska-

ber som jeg ejer alle mine vækstvirksomhedsandele igennem.” 

Så du kommer til at have lidt flere ”hatte” på igennem interviewet.. 

Ja helt enig 

Vurderer du at UG er relevant for dig og din virksomhed/de virksomheder hvor du deltager i bestyrelsen? 

Altså min umiddelbare reaktion uden at jeg forstår ret meget, det er at jeg tror at problemet er, at for det 

første er jeg ikke sikker på at det er ret meget billigere og for det andet tror jeg at hvis modtagerne; omver-

denen, bankerne, hvad ved jeg, hvis de ikke forstår hvad det er, så er det måske slet ikke nogen god idé 

med en lille besparelse på et revisionshonorar og tilgengæld få et produkt som ingen ved hvad er. Så der er 

et meget stort efteruddannelsesbehov for hele markedet. Altså bankerne, virksomhederne, hvad ved jeg, 

hvis det her skal flyve og medmindre der er en stor besparelse så tror jeg ikke folk er indstillet på at betale 

for den indlæringskurve. Nej, så det er sådan før jeg bliver klogere, mit umiddelbare indtryk, at det tror jeg 

ikke bare flyver. 

 

 

                                                           
343 Herefter benævnt UG igennem resten af interviewet 
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Ved UG er der 4 supplerende handlinger (engagement, advokatbrev, tingbog mv. og indberetninger til 

SKAT) der skal udføres, er du bekendt med dem? 

Ja, der står det med advokat, tingbog, banker og indberetninger til SKAT, moms og afgifter. Men ikke debi-

torer for eksempel og ikke optælling af lager. Og ikke noget med de interne kontroller. De 3 ting er fravalgt  

Synes du helt overordnet at de er de ”rigtige” 4 handlinger eller ville du mene at der var nogen andre, 

hvor man kan tænke at de er mere oplagte? 

At skulle være med eller at skulle ud? 

Begge dele, man kan sige vi ved at selskaber er forskellige og har forskellige behov men er der nogen 

hvor du tænker det giver ingen mening eller det havde været mere relevant med andre handlinger? 

Altså jeg vil sige i Danmark, det der med tingbog, at man skal spørge om det hvert eneste år, hvis virksom-

heden ejer en ejendom så gør den nok det. Det er måske ikke så svært at indhente det men altså.. så den 

kunne måske droppes. Men tilgengæld kunne man forestille sig, visse virksomheder hvor tilstedeværelsen 

af lageret og især værdiansættelsen af det var ret væsentlig for overhovedet at forstå om regnskabet var 

retvisende eller ej. Så er der masser af selskaber især øst for storebælt som kun har immaterielle anlægsak-

tiver og debitorer så der er det irrelevant. Så der er ikke noget lager at kontrollerer alligevel. Men der hvor 

der er et lager, en handelsvirksomhed, der vil jeg mene at altså der ville det være synd ikke at skulle have 

det med hvis der skal være tillid til regnskabet.  

Kunne du forestille dig at det havde været mere fleksibelt, at revisor selv kunne vurderer hvilke poster 

der skal kigges på? 

Ja men der er det at jeg vurderer, at jeg har opfattet at med review, der kunne jeg sætte mig ned med en 

smørrebrødsseddel og til- og fravælge og så ville revisor udføre de ting jeg havde bedt ham om. Og det vil 

give mig som køber af tjenesteydelserne en vis sikkerhed for at de områder var blevet gennemgået. Det er 

noget jeg kan bestemme. Alternativet er at så kan jeg bestille en fuld revision hvor man lever op til alle 

professionelle standarder, i gåseøjne gennemgår det hele. Det her med at man tager en fast delmængde i 

UGs 4 handlinger som jeg ikke kan bestemme men som ikke er det hele, sætter man sig så ikke imellem to 

stole? For jeg ville hellere have et skræddersyet review hvor; men nu er jeg jo altså den kyndige køber; hvor 

jeg ved hvor der kunne være risici for at noget var galt. Altså ikke opgjort korrekt altså bogholderen havde 

fejlet. Så ville jeg gerne have at det var det der blev reviewet – og bestille det. Hvis jeg nu bestiller UG og 

man ikke sendte ud til debitorer, man ikke talte lageret, så kan det være at der vil være en række virksom-

heder, hvor hvis du ikke havde gjort de to ting så havde du måske meget ringe sikkerhed for at regnskabet 

var retvisende. Der ville et skræddersyet review være et bedre produkt, faktisk. 

Man kan ikke afvige fra de 4 supplerende handlinger 

Nej, men der er det så jeg siger at jeg synes at man sætter sig imellem to stole fremfor, altså et review der 

er skræddersyet; men igen så forudsætter jeg det at det er en kyndig køber af revisionsydelser; og en fuld 

revision som hele omverdenen forstår. En blank påtegning det er en blank påtegning og revisor hæfter for 

det hele. Det her det er en mellemvare som jeg tror, er svær at gøre folk begribelig og måske i virkelighe-

den medfører nogen risici fordi de 4 tvangshandlinger ikke nødvendigvis giver den sikkerhed som man i og 

for sig kunne få i et intelligent review. Det kunne være rent sikkerhedsmæssigt et dårligere produkt end det 

intelligente review. 
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Så går vi over til troværdighed og tillid 

Hvor stor troværdighed og tillid tillægger du henholdsvis revision, review og UG? 

Jamen problemet er jo at i alle de virksomheder jeg sidder, nej det passer ikke, næsten alle de virksomhe-

der jeg sidder i, der beder vi om revision også selvom de er under grænserne. Og det er jo ikke fordi at jeg 

har oplevet at; og det er måske min fejl; at en bank har insisteret på det men vi er måske kommet dem i 

forkøbet i virkeligheden. Og også fordi jeg har min baggrund, det med at du ikke behøver at diskutere om 

det er det rigtige regnskab for der er en revisionspåtegning på. Så det gør vi bare. Man kan sige at UG er jo 

ny men jeg har heller ikke været køber til review. Det har jeg kun været køber til når jeg har haft en kapital-

transaktion, fx tegning af aktier eller noget andet midt i året, hvor der skulle være en eller anden form for 

sikkerhed for at det perioderegnskab der forelå, var egnet som tegningsgrundlag for investorerne. Men jeg 

har ikke været med til at bestille review i relation til årsregnskab for en lille virksomhed, det har jeg ikke 

selvom jeg kunne have gjort det. 

Men det er så fordi at du tillægger revision mere troværdighed eller..? 

Ja, ja, eller jeg ved at omverdenen tillægger det mere troværdighed. Hvis bankerne forstod mere omkring 

UD og review så kunne det være at de i en række tilfælde ville være enige i at det her review faktisk var 

skræddersyet til både deres formål og vores formål. Men det forstår de jo ikke noget af. Og så igen at bruge 

tid på at uddanne en eller anden bankmedarbejder på det, det er mit liv for kort til – så kommer jeg med et 

revideret årsregnskab. Så det er i den verden hvor der kun har været de to muligheder (review og revision), 

derfor tror jeg også at det er meget op ad bakke at uddanne folk i at der faktisk nu er en tredje mulighed i 

midten, hvor du ovenikøbet ikke en gang kan bestemme hvilke handlinger, og som udelader varelager og 

debitorer 

Men med en højere sikkerhed end review.. 

Ja 

Når nu du er i flere selskaber, ville i så kræve at jeres leverandører bliver revideret, eller ville det være 

okay for jer hvis de valgte UG? Er det noget i kigger på? 

Nej, jeg gør i hvert fald ikke, men det er fordi jeg sidder i bestyrelsen. Jeg håber på at regnskabschefen eller 

indkøberen gør. Men igen de fleste virksomheder jeg har med at gøre er servicevirksomheder, hvor om-

kostningerne det er løn og husleje. Det med at bestille råvarer fra en leverandør, det gør vi jo ikke. Så der-

for indgår det ikke så meget i vurderingen. 

Nu hvor vi tidligere har talt om modellen her og procenterne, hvor mange procent i sikkerhed vil du give 

UG? 

Jamen ud fra det jeg har sagt så siger jeg jo faktisk at den kan ligge på begge sider af review. Den kan faktisk 

risikere at give mindre sikkerhed. Altså ja. 

Men du vil så ikke sætte den på fx 80% 

Det kunne da godt være i visse selskaber at den ville give det, men det kunne også godt være at den gav 

mindre. Så jeg mener faktisk ikke man kan give den procent. Man skulle tegne et spænd ind (fra under re-

view til mellem review og revision). Og selvfølgelig kan du så sige at Lars Kiertzner har sagt 60-65% for re-

view, men hvis review er min ala carte seddel så tror jeg ikke det er rigtigt at det kun er et 5% spænd imel-

lem 60 og 65% imellem det billige review og det gode review. Spændet der kunne også være meget større.  
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Men nu tager UG udgangspunkt i review og tillægger handlinger, så min personlige holdning er at den vil 

som regel altid ligger højere end review. Men om de 4 handlinger giver så meget ekstra.. 

Det har du ret i. Og det er fordi jeg har; og det er måske forkert; indlagt en forudsætning om at i det tilfæl-

de hvor jeg kun bad om review der vil jeg nok bede om nogen ekstra handlinger, dvs. alligevel skræddersy 

den. Og det er jo ikke det der står på modellen. Det der står her det er at reviews minimum krav er… og at 

jeg ikke får noget som helst ekstra. 

Ja du får kun analyser, forespørgsler and that’s it 

Ja, men det er det jeg siger, jeg har heller aldrig kun bedt om et review. De små virksomheders regnskabs-

funktion, er ikke særlig kvalificeret i forhold til det eksterne årsregnskab. Og derfor er det sådan at det er et 

årligt reality check på at tingene ikke er fuldstændige skæve. Og vil du hvis du sidder i en bestyrelse, hvor 

du ikke har din daglige gang i virksomheden, tør du undlade det? Jeg tør ikke. Og så kan man sige i en stor 

koncern, hvor der var masser af små datterselskaber, og det vil sige der var en kvalificeret regnskabsfunkti-

on der kunne spytte regnskaber ud på stribe. Så kan det godt være jeg ville bestille review af de små sel-

skaber og så én revision af moder. Men hvis det er stand alone virksomheder, hvor der sidder en boghol-

der, eller hvor det er outsourcet, så skal der da en gang om året være den sikkerhed at der kommer en eks-

tern revisor, synes jeg, som kigger på om feriepengene er korrekt opgjort, moms er afregnet osv. For det er 

jo ikke noget bestyrelsen beskæftiger sig med normalt. At sikre sig at det er gjort – og det er gjort korrekt. 

Der har man jo ikke fingrene nede i bolledejen. 

Så det er for også at få et kontrol check? 

Ja for bestyrelsen har ansvaret men ønsker ikke at bruge tid på selv at efterprøve det, og så tager man en 

ekspert ind der er kvalificeret til at efterprøve det. Vedkommende hedder revisor. Og de efterprøver så. Det 

der så ikke er relevant for små virksomheder er forretningsgange, som der også altid tages forbehold for i 

protokollen.. Så det vil sige det bliver mest en substans efterprøvning på at balancen er korrekt. Det gør så 

også at hvis primo balancen og ultimo balancen er korrekt så vil jeg også have større sikkerhed for at resul-

tatopgørelsen, nok også er korrekt. 

 

Næste hovedemne er honoraret til revisor og som du sikkert ved har Erhvervsstyrelsen udtalt at de for-

venter, at SMV virksomheder kan spare 25% af honoraret til revisor såfremt de vælger UG fremfor revisi-

on, mener du at det er realistisk, helt overordnet? 

Nu ved jeg ikke hvor mange pligt arbejder revisor har i den fulde revision kontra udvidet gennemgang. Jeg 

tænker kvalitetssikring og alt det overbygning, i skal lave som revisorer. Er den mindre i udvidet gennem-

gang? 

I UG er der planlægning, vurdering af risici og forståelse af virksomheden som ved den fulde revision. Ved 

revision skal man indhente bekræftelser fra tredjeperson, efterprøvning, observationer, genudførsler mv. 

det skal du ikke ved UG. Ved UG er det analyser, forespørgsler, 4 handlinger plus planlægning. 

Min baggrund er så nu at meget af det jeg har investeret i er små IT virksomheder, hvor de sidder og udvik-

ler software. Der er ikke rigtig nogen fysiske aktiver at efterprøve. Der er ikke noget varelager. Så det med 

observationer osv… så selv med fuld revision er der flere af punkterne som ikke giver mening/substans. 

Hvis det var et lille mekaniker værksted så kunne det være du skulle efterprøve nogen ting og observere, 

ikke. Men hvis der sidder folk i et lokale og programmerer. Der er ikke noget at se. 
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Men der er vel så noget udviklingsaktiv at tage stilling til, og det skal man ikke forholde sig til i UG. 

Ja der er aktiverede udviklingsprojekter, og tilbage til det eksempel. Hvis vi holder os til et software firma. 

Hvis der ikke finder en ekstern efterprøvning af det sted, så er UG jo næsten ikke noget værd. For det med 

at kigge på regnskabsstandarder og se om kriterierne for aktivering er opfyldt eller ikke opfyldt og det med 

at tage stilling til hvad der kan blive stående i balancen og hvad der skal resultatføres. Hvis ikke du laver det 

så er UG ikke noget værd, ikke på sådan nogen selskaber. Hvis man havde selskaber med produktion så ville 

det virkelig være relevant, med optælling af varelager og andre gode ting såsom ukurans. 

Nogen af de samme selskaber i klasse B har mulighed for helt at fravælge revision. Kan du se en fordel i 

helt at fravælge revision og spare hele revisors honorar? Får man mere ved at tage UG? 

Det er det jeg siger, for jeg er måske lidt atypisk. For mig er det sort eller hvidt. Enten, selvom jeg ikke er 

pligtig til det, så tilvælger jeg revision fordi at det forstår omverdenen og så er det ligesom af vejen og det 

giver mig noget sikkerhed som bestyrelsesmedlem, som jeg sætter pris. Eller også så siger jeg at det her er 

reelt set et skuffeselskab, jeg har ikke nogen bank jeg skal please, så jeg har ikke noget usikkerhed. Fx mine 

egne holdingselskaber som har en beholdning af aktier, der er ingen idé i det. Jeg kan selv opstille regnska-

bet og der er ingen der kan fortælle mig hvad mine unoterede aktier (værdipapirer selskabet ejer) er værd 

alligevel. De kan fortælle mig hvad jeg har købt dem til, men ikke handelsværdien. Så der giver revisionen 

ikke ret meget. Så hvis jeg kunne fravælge i de der pengekasse-holdingselskaber, så ville jeg nok fravælge. 

Men det kan jeg så ikke fordi der er revisionspligt. 

Og i de små virksomheder, altså IT virksomheder, der vil jeg egentlig gerne have den vurdering af udvik-

lingsomkostninger for at bestemme om det har været et godt år eller et dårligt år. Så lige nu, altså UG jeg 

kan ikke rigtig finde et sted hvor jeg siger den er lige i skabet. 

Hvis du forestiller dig en mindre tømmervirksomhed, som kun er sig selv. Han kan vælge både UG og 

fravælge revision. Vil du kunne se nogen fordele for ham at vælge UG fremfor at spare hele honoraret? 

Hvorfor skulle han vælge produktet UG? 

Det er det jeg heller ikke kan se. Han kunne bestille et intelligent review, agreed upon procedures hedder 

det vidst på engelsk, hvor han specifikt beder om; vær med til at tælle mit varelager. Det kan jeg se en vær-

di i. Hvis jeg ikke er pligtig til den fulde revision, kan jeg se en idé i review, skræddersyet til min virksomhed. 

Men det andet UG, synes jeg, for at gentage mig selv, det sætter sig imellem to stole. Så medmindre det var 

sådan at banken sagde at UG var fuldt ud ligeså godt som revision, så kunne det godt være at jeg sagde at 

så sparer jeg de 25% i honorar. Hvis det er 25% jeg sparer, det ved jeg jo ikke om det er. 

Hvis vi så forestiller os at du valgte at købe produktet UG, er det så en betingelse for dig at det bliver 

billigere end revision? 

JA, det må ligge i sagens natur. I forvejen har omverdenen størst tillid til revision, hvorfor skulle jeg betale 

mere for et produkt som omverdenen per definition har mindre tillid til. Det kan jeg ikke se at jeg ville gøre. 

Da UG giver en større sikkerhed end review, kan man diskutere om det også skal være mere erfarne revi-

sorer der udfører UG. Mener du at det skal være en med meget erfaring eller fx en elev der laver UG? 

Problemet er at de ting, der er beskrevet her (i modellen oplistede handlinger for UG), det mener jeg ikke 

er særlig erfaringskrævende. At indhente eksterne bekræftelser det kan yngste mand på kontoret gøre. 
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Ja man kan sige at det primære er analyser og forespørgsler, og de burde vel give mere værdi når der er 

en større sikkerhed i UG end i review? 

Ja men de er med i både review og UG. Og så er der supplerende handlinger. De ting er ikke særlig kompe-

tencekrævende eller erfaringskrævende. Hatten der analyser og forespørgsler, det kan da godt være at en 

erfaren person kan lave mere relevante analyser end yngste mand. 

Så egentlig kunne man godt mikse revisionsteamet ligesom ved revision? 

Ja, ja. For der er en del ukvalificeret arbejde og en del kvalificeret arbejde. Så det vil jeg også tro for revisi-

onsvirksomheden at det vil hænge sammen at, det ikke er én person der laver det hele men at man udde-

legere, hvis der fx skal udsendes 300 engagementsforespørgsler til forskellige banker, det kan man ligeså 

godt sætte på samlebånd. 

Det kan være hvis nogen er kommet på den tanke, omkring mere erfaring så er det måske fordi at den 

pligtmæssige og erstatningsretlige problematik er afklaret i revision gennem praksis og domstole og hvad 

ved jeg. UG er uprøvet territorium og man sige fordi det er det så for revisors egen skyld gør man klogt i at 

der er nogen erfarne øjne der er med i processen. Det betyder ikke at de skal lave det hele, men det vil nok 

være farligt at sige at; jamen det her det er jo mindre end revision, det er et simplere produkt så det sætter 

vi yngste mand til at lave. Fordi så kan det være at der er nogen røde flag der burde være hejst som yngste 

mand ikke har set. 

Der er en forskel på review og UG og hvis de 4 supplerende handlinger ikke nødvendigvis giver så meget 

mere værdi, så må det jo næsten være at det er en revisor med mere erfaring der fanger de ting der kan 

være. Vi kan ikke se hvorfor UG skulle give mere sikkerhed hvis det i øvrigt er det samme.. 

Ja, men det er tilbage til det med at kan en kvalificeret person, udtænke nogen snedigere og mere effektive 

handlinger og analyser end den uerfarne person. Det kan vedkommende nok i nogen tilfælde og så kan der 

være sager hvor det er så enkelt at der er det bare at køre på og indhente de eksterne bekræftelser. 

Kan det tænkes at den mulige besparelse som du muligvis vil få på revisionshonoraret ved at skifte til UG, 

allokeres til en anden omkostning? Fx i form af rådgivning, eller det kan være at bankerne ændrer din 

rentekategori? 

Jeg synes at i skulle prøve at finde et kreditkontor/bank, der vil snakke med jer. Hvis i finder ud af at de 

kreditinstitutter der sidder og kigger på engagement hele dagen også synes at UG er græsk. Laver bankerne 

en kobling imellem de 3 produkter og rentesatserne? Og hvis de overhovedet ikke gør det men har en helt 

anden scorings-model som bestemmer hvad for en rentekategori du havner i og at påtegningen slet ikke 

indgår i den model, så er det da ret interessant at påvise. Så er der ikke det argument for at vælge produk-

tet, for så er der ikke nogen direkte kobling til behandlingen du får i banken. 

Vi har umiddelbart hørt, at hvis du har et engagement eller et lån, så vil bankerne kræve revision. 

Ja det er også min erfaring. UG og review eksisterer ikke i deres verdensbillede. 

Så de virksomheder som ikke skylder penge til banken, det er dem hvor UG kan komme på tale? 

Ja det er det. Dem hvor du ikke er i lommen på banken, for de andre stakeholders der er udover aktionæ-

rerne, de fleste kreditorer vil nok ikke bryde sig om det. Medarbejderne de er funktionærer og beskyttet af 

lønmodtagernes garantifond så de er nok heller ikke særlig opsatte på det. Så den eneste der kan drive den 

her proces det er banken. Og de kræver revision. Det viser erfaringen. 
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Så hvis man skal have held i at markedsføre det her produkt; hvis de virksomheder I har i kategori B, hvis de 

skal købe det her produkt så skal i sælge det til dem. For de kommer ikke selv og beder om det, for de ved 

ikke hvad det er. Og hvis i skal kunne sælge det så skal det være fordi i har et bevis for eller en sikker for-

modning om at banken vil acceptere det. For ellers er det pointless, at sælge det hvis banken kommer ef-

terfølgende med en række spørgsmål de skal have besvaret. Så hvis ikke man kan tage banken i ed så er der 

ikke nogen idé i det. Hvis man kunne tage bankerne i ed så kunne man blive lidt mere videnskabelig og sige, 

okay hvad er det så for en besparelse man typisk kan påregne. Hvor mange timer kan revisor spare ved at 

lave UG fremfor revision. 

Det med at der ikke er en revisionsprotokol, i de fleste små virksomheder der er revisionsprotokollen jo 80-

90% standard formuleringer så hvis den er fraværende, so what, for der står alligevel ikke noget i. Så ja i det 

omfang det har taget tid at producere den, men bevares det meste ligger i tekstbehandling og man har nok 

ikke snydt virksomheden for ret meget. I øvrigt er revisionsprotokollen et dansk fænomen, det kendes ikke i 

andre lande, så det der med at man ikke har det i UG, det betyder ikke noget med internationale briller, for 

de har det ikke alligevel. 

Det leder os til de næste spørgsmål om rapportering og særligt revisionsprotokollen, tillægger du person-

ligt en revisionsprotokol værdi? 

Jamen jeg gør det med omvendt fortegn, for jeg kan læse den på 30 sekunder. For jeg kan på 30 sekunder 

zoome ind på hvad der ikke er standard. Så jeg kigger på om der i kommentarer til årsrapporten er en løftet 

pegefinger fx hvis momsen ikke er afregnet korrekt eller hvad det er. Alt der står før og efter det kigger jeg 

ikke på. Så begge parter kunne spare sig alt det andet og man kunne nøjes med det i midten. Så på den 

måde tillægger jeg det en værdi, at jeg kan se at der ikke står noget non-standard. 

Ville du have fået rapporteringen på en anden måde i stedet? 

Det vil jeg da håbe, men det ved jeg da ikke. Det er god revisionsskik at rapportere, når man sad og gen-

nemgik regnskabet. I større selskaber har man både management letter og protokol og så sker der typisk 

det, at der hvor man ligger kræfter i det er i management letter. Det er der tingene står. Protokollen er på 

mange punkter blevet meget formalistisk. 

Så hvis du skulle vælge, kunne man droppe protokollen og komme med den vigtige rapportering i form af 

en mail? 

Ja og så kan man sige at for dels at revisor og bestyrelsen kunne få deres ryg fri, kunne man lave det i en 

bestemt form. Fx jeg fandt ikke nogen fejl i momsen. Det behøvede ikke være en positiv erklæring. Det 

kunne være vi har ikke noteret os noget der var i vejen. Det ville være godt. Og når jeg scanner siderne i 

protokollen er det, det jeg kigge på. Fx den der positive erklæring, der skal jo bare ingenting. 

Nu er der ikke krav om rapportering ved UG udover erklæringen, synes du der skulle være krav om rap-

portering fx i management letter, mundtligt eller på mail? 

Spørgsmålet er hvad sætter man i gang, hvis man siger det skal der være. Trykker man på en knap og så 

bliver UG til revision... 

Er det bare god revisionsskik at rapportere? 

Det burde det jo være. Hvis det var således at revisor foran responsum udvalget ville få en næse fordi der 

havde været noget at observere og det påviseligt ikke var videregivet til kunden, hvis man var sikker på at 
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det var sanktioneret; en undladelsessynd; så er det jo rigtigt at der ikke er grund til at have et format 

krav/fast krav, nej. Så det er igen tilbage til oplysningen til kunderne om produktet. Så hvis man kan sige til 

kunderne, at når du ikke hører noget fra os udover det der står i påtegningen så er det fordi at vi ikke har 

nogen bemærkninger til moms mv. 

Så har vi til sidst noget lidt mere revisionsteknisk, nemlig påtegningen på konklusionen. Du kender til den 

positive formulering i revisionskonklusionen og den negative ved review. Giver det ikke mere forvirring 

at konklusionen på en UG minder om konklusionen på revision (den er positiv), men at der ikke er sam-

me grad af sikkerhed? 

Det er jo en positiv ting at UG minder om revision i relation til hvis man skal få omverdenen til at få tillid til 

produktet UG. For hvis den havde været negativ havde det været helt håbløst produkt at sælge. Men hvis 

man får en positiv udtalelse her så kan det være man godt kan sælge det til bankerne alligevel. 

Men vil det skabe forvirring? 

Det er mere det med at en positiv konklusion fremfor en negativ giver en stor grad af beroligelse. Så jeg 

tror ikke folk spekulerer over forskellen mellem review og revision, formuleringerne. Så vil kreditafdelin-

gerne sige at revisor har erklæret sig positivt så kan vi stole på de tal. 

Til sidst efter vores gennemgang tror du så at UG slår igennem i DK? 

Nej ikke medmindre revisorerne bliver dygtigere til at sælge det. Det vil være et push og ikke et pull fra 

virksomhederne. Så spørgsmålet er om revisorstanden kan pushe det her produkt til kunderne. 

Og det er revisor ansvar at oplyse om det og ikke Erhvervsstyrelsen eller andre? 

Narh ansvar vil jeg ikke kalde det men man kan sige hvem har kundekontakten, hvem taler med kunderne. 

Det gør revisor jo, så hvis det er noget der skal flytte sig så kan revisor få det til at flytte sig. Det kan Er-

hvervsstyrelsen jo ikke. Men hvorimod hvis du sidder med din trusted advisor der anbefaler det, så vælger 

kunderne det, kun fordi revisor har sagt at det er en god idé. De vil lytte til det råd de har fået; jeg kan spa-

re 25% nå jamen så gør jeg det. Men revisor kan kun sælge det, hvis modtager af regnskaberne accepterer 

det, dvs. bankerne, for ellers kan revisor ikke tillade sig at sælge det. Det giver en dum situation. Så revi-

sorstanden fx FSR burde tage en dialog med finansrådet og sørge for den vej rundt at der blev åbnet op hos 

bankerne overfor at deres kreditafdelinger godtog det produkt. 

Fordi what’s in it for bankerne. Ingenting. Teoretisk set så får de en lidt større risiko, og hvad så..? 

Jeg tror ikke at debitorer og kreditorer generelt, går op i om det er UG eller revision, det er bankerne der 

går op i det. Det er ikke debitorer og kreditorer man skal overbevise. 

Hvis man tog et udtog på alle jeres kunder i klasse B vil i få et spænd i deres honorar til revisor, den billigste 

har fx betalt 10.000 i honorar og den dyreste 0,5 mio. kr. Det vil være det ene spænd og hvis man kigger i 

den dyre ende på 0,5 mio kr. og man kunne spare 125 mio kr. så kan man som revisor efterprøve om at der 

vil være en besparelse på 25%. For vi ved det ikke i dag. 
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4. Interview af person 4 

Afholdt den 24. november 2013 kl. 14.00. 

Varighed: 23 minutter og 43 sekunder 

 

Interviewet starter med at vi indleder med opgavens formål og hovedtrækkene ved udvidet gennemgang344 

herunder forskellene mellem UG og revision. 

Hvad er din baggrund? (Uddannelse, nuværende jobtitel, mv.) 

Min titel er direktør i mit eget selskab. Jeg har været selvstændigt erhvervsdrivende faktisk det meste af mit 

professionelle liv og den virksomhed jeg har nu er min anden. Jeg har haft virksomhed både i USA og i 

Danmark. Jeg sælger lønnings-solutions eller uddannelses løsninger til organisationer som kan se at de har 

et eller andet form for behov. Vi har nogle mennesker som skal lære noget bedre ledelse. Så spørger de mig 

kan du udvikle noget omkring det eller undervise i det. Eller jeg har også nogen andre forskellige måder at 

arbejde på, hvor jeg er consulting manager til et andet produkt, hvor jeg bruger deres produkt til at lave en 

løsning men det er mig der underviser. Så det kan være hele paletten med at hjælpe kunden med deres 

behov, designe behovet og levere behovet samt evaluere om det er lykkedes. Det kan være på mange for-

skellige måder, f.eks. målingsundersøgelser. Det er meget know-how og ikke en decideret vare. Jeg har 

også arbejdet i NGO sammenhæng og set den dynamik med fundraising 

Din første indskydelse, vurderer du så at UG er relevant for dig og din virksomhed? 

Det ville være en mulighed hvis jeg selv var rigtig god til at have styr på det regnskabsmæssige og alvede 

mange af de regnskabsrelaterede ting selv. Men jeg har jo så lidt at gøre med det regnskabsmæssige som 

muligt, da jeg har outsourcet næsten alt. Inklusiv også det at skrive fakturarer. Men hvis jeg havde lidt mere 

styr på det ville jeg tro at det var ideelt fordi at revision måske er at skyde gråspurve med kanoner. Men det 

er sådan hvor jeg er med det, jeg kan slet ikke overskue det gab der er mellem UG og revision. Men jeg har 

tænkt over det for selvfølgelig er det da interessant og det er en besparelse. 

Er det de ”rigtige” 4 supplerende handlinger (engagement, advokatbrev, tingbog mv. og indberetninger 

til SKAT) der skal udføres ved UG set i sammenhæng med at man får en større sikkerhed end ved review? 

Det er faktisk lidt svært for mig at forholde mig til, fordi jeg er så langt væk fra business perspective. Og det 

synes jeg ikke at jeg er kvalificeret til at svare på. 

Men er der nogen af de handlinger som ikke ville være relevante for dig og din virksomhed? 

Engagementsforespørgsel vil ikke være relevant, advokatbrev vil ikke være relevant, tingbog vil ikke være 

relevant men kontrol af indberetninger til SKAT vil jeg mene er relevant, sådan som jeg umiddelbart ser det. 

Helt overordnet hvor stor troværdighed og tillid tillægger du henholdsvis revision sammenlignet med 

review og UG?  

Jeg vil sige 80%. Jeg tillægger UG 80% sammenlignet med review. Også fordi jeg så ikke ved om man ved 

review også laver al dokumentationen. Men der er en eller anden form for pondus ved at gå ind i bank og 

                                                           
344 Herefter benævnt UG igennem resten af interviewet 
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søger om udvidet kassekredit eller lignende, så er jeg sikker på at jeg vil få større succes i en kreditor/låne 

penge sammenhæng med en revisormappe end med en reviewmappe. Og hvis det er fra revisor betyder 

det rigtig meget 

I forlængelse heraf lægger din virksomheds interessenter så vægt på at regnskabet er revideret? 

Jeg tror på at SKAT og bank gør, så ja 

Ville i kræve at jeres samarbejdspartnere og leverandører fik foretaget revision? 

Det er vi fuldstændig ligeglade med. Det kan være ligegyldigt. Det er klart når vi nogen gange ikke får beta-

ling for vores ydelser, det sker jo fra tid til anden, så har vi fundet ud af at det bedste er at have et godt 

forhold til sin kunde, men skulle det være at de hænger i bremsen i forhold til betalinger så tager vi advo-

katbistand til at få det ordnet. Og om de har deres penge eller ej og er revideret, tja, det er jo ikke en gade-

handel. Dem der ansætter dyre konsulenter som vi må blive kaldt, er store virksomheder, og der kan jeg 

ikke forestille mig at de står i økonomisk insolvent, nej. 

Hvor høj grad af sikkerhed vil du mene at UG giver sammenholdt med revision på ca. 95% og review på 

ca. 60-65%? 

Jeg vil sige at UG umiddelbart vil betyde ca. 80%. Når jeg ser dem i sammenhæng 

Tror du at du får en lavere kvalitet på regnskabet ved UG i forhold til revision? 

Nej det tror jeg ikke. Det kunne jeg slet ikke forestille mig. Enhver revisor vil give det bedste uanset hvilken 

pakke jeg beder om, ellers har jeg en forkert revisor. Så jeg tror ikke at det påvirker kvaliteten overhovedet. 

Erhvervsstyrelsen har udtalt at de forventer, at SMV virksomheder kan spare 25% af honoraret til revisor 

såfremt de vælger UG fremfor revision, mener du at det er realistisk? 

Jeg synes at det er meget svært at vurdere, fordi det der kommer ind i det er jo ikke bare ydelserne. Det der 

er dyrt i forhold til, eller hvad skal man sige, når taksometeret går, det er når man sætter sig ned og skal 

have en forklaring. Det er når man ringer til sin revisor og skal spørge om noget, det er udenfor det her. Det 

er rådgivning, at man ikke har en forståelse for et eller andet eller der opstår noget. Det er ikke en del af UG 

så den prismæssige variant som eventuelt kunne være fra revision til UG, det er hvis du er sådan en ”copy-

paste-agtig kunde” som altid er det samme. Der er ikke så meget dialog men processen kører bare. Det er 

f.eks. en dialog som vi søger her hos Percepti Global. Vi vil have en revisor som gør hvad de siger. 

Ved køb af UG, er det så en betingelse for dig at det bliver billigere end revision? 

Alt hvad der er billigere er godt men jeg synes at det er svært at sammenligne æbler og bananer i forhold til 

sådan et produkt. Fordi man kan have et år hvor der sker flere ting som gør at det bliver dyrt. Jeg kan ikke 

gennemskue hvor det bliver dyrt, udover at man selvfølgelig selv skal være mere omhyggelig. Så jeg synes 

stadig at det er så variabelt. Jeg vil ikke være sikker på at det bliver billigere selvom jeg skifter. 

Når du også har mulighed for at fravælge revision, vil du så se det som et bedre alternativ? 

Nej. Det tror jeg ikke rigtig jeg kunne leve med, det har jeg ikke nok nerver til. 

Så det økonomiske perspektiv vil ikke gøre at du skifter? 
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Selvfølgelig jeg bruger mange penge på revision set i forhold til hvor lille/stort mit firma er, det gør jeg pro-

portionelt. Men det gør jeg jo fordi jeg ikke har den evne, den tid og den interesse i det regnskabsmæssige. 

Og sådan er det jo. 

Skal det være den opgaveansvarlige partner der udfører UG, eller en med 3-5 års erfaring eller en elev. 

Har det nogen betydning for dig? 

Ja det behøver måske ikke være en med meget erfaring, det er nok lidt overkill hvis det er en partner. Men 

jeg ved jo også at der er intern kvalitetsstyring hos revisor. Og igen så har jeg oplevet at en uerfaren der 

møder en uerfaren(mig), så kan det være meget interessant og eksplosivt. Fordi den uerfarne vil spørge om 

noget som de ikke forstår, men tror er korrekt og modtageren ikke forstår det. Der skal derfor være en sik-

ring af at det ikke er to uerfarne, men igen det kommer også an på kunden. En erfaren kunde kan sagtens 

styre en mindre erfaren rådgiver, men en uerfaren kunde har brug for en erfaren rådgiver, hvis det giver 

mening. Så det er en kombination af dem der skal udføre det. 

Kan det tænkes at den mulige besparelse som virksomhederne vil få på revisionshonorarerne opvejes at 

en ny omkostning? Måske i form af stigende renter eller omkostninger fra bankerne som en form for 

sikkerhed fra bankernes perspektiv eller yderligere handlinger udført af revisor og derved et større hono-

rar til revisor? 

Nej det tror jeg ikke bankerne må. De kan sagtens være frække men det tror jeg at der er lovgivning om-

kring. Men jeg tror man er bedre stillet med the full package(revision). 

Men din bank ville gå op i om det er revision? 

Ja det tror jeg på. Også fordi det er jo en meget varierende forretning jeg er i. Lige pludselig står der en halv 

mio. kr. og lige pludselig står der nul kr. i banken. Det går meget op og ned og det kigger de selvfølgelig 

efter, så jeg tror bestemt at hvis de ved at det bliver gjort ordentligt og bliver revideret at de har en lidt 

anden indstilling. Og sådan en forretning som min, den kan jo leve den ene dag og gå nedenom og hjem 

den næste dag så det er jo meget risici fyldt forretning. 

Ved UG udarbejdes der som hovedregel ikke en revisionsprotokol med rapportering til bestyrelsen som 

ved revision. Hvor stor værdi tillægger du revisionsprotokollen? 

Jeg anvender ikke protokollen. Den bliver gennemgået på det årlige regnskabsmøde med revisor og det er 

det. Jeg forventer at revisor rapporterer og jeg vil da blive sur hvis der er et eller andet som der ikke er ble-

vet opdaget/fanget. 

Men er det en betingelse for dig at det er skriftligt - eller vil mundtlig rapportering også være okay for 

dig? 

Jeg synes at så går vi igen ind til hvem er mine andre interessenter. Hvis min største interessent er SKAT og 

min bank, de er da absolut interesserede i at jeg har alt på skrift. De er jo ligeglad med hvad jeg siger. 

Hvem mener du skal oplyse om det nye produkt udvidet gennemgang? 

Jeg synes at det var rigtig fint at min revisor kontaktede mig og oplyste mig om mulighederne og forskelle-

ne. Så tænkte jeg lidt over det, du kan spare lidt penge, nej tak det er jeg ikke interesseret i. Det skal være 

en service fra revisor. Hvis det kom fra Erhvervsstyrelsen ville jeg tolke det som en formaning om et eller 

andet. Jeg ville ikke se det som et valg, da jeg ikke ser Erhvervsstyrelsen som min allierede. Så det skal selv-

følgelig være min servicefunktion der skal orientere mig. 
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Men du havde ikke hørt om det via andre kanaler så? 

Nej det havde jeg ikke, men igen det er ikke der hvor mit øre det ligger til jorden allermest. Det er ikke der 

jeg har min fokus 

Okay men afslutningsvis med din erhvervserfaring og kendskab til branchen og markedet tror du at UG 

slår igennem i DK? 

Bestemt! Og jeg vil faktisk sige at du kan tegne en meget klar profil om hvem det produkt vil passe perfekt 

til. Og jeg vil tro der er nogen der vil klappe i deres små hænder. At de ikke behøver at gå med seler og liv-

rem fordi det styrer de selv. Men jeg tror at det er en meget stor målgruppe og jeg falder nok lidt udenfor 

the norm curve fordi et eller andet sted er det jo perfekt for mig. Med en lille forretning og det er ukompli-

ceret. Men nu er jeg ikke inde i norm curven og jeg siger at personligt, ja det er rigtigt, men det er ikke rig-

tigt for mig personligt. Jeg synes det overordnet er genialt og genialt at revisionsbranchen udvider med 

flere produkter der er kundevenlige. Det synes jeg bestemt 

Du har ret i, at der jo er mange B-virksomheder i Danmark, men nogen har lager, debitorer og igangvæ-

rende arbejder, komplekse forretningsgange f.eks. hvor det måske ikke er så relevant.. 

Præcis 

Samtidig er der også mange tomme holdingselskaber.. 

Ja men jeg kan ikke gennemskue hvor mange der vil vælge det. 

Men du har besluttet ikke at vælge UG? 

Ja jeg har besluttet ikke at vælge det på grund af min egen personlige profil og mit eget behov for sele rog 

livrem, fordi jeg er ude i en verden som jeg forstår så lidt omkring. Derfor er jeg nødt til at betale mig til - 

måske lidt overkill. 

Så du får revision for at have en kontrol funktion – kan man kalde det det? 

Jeg får revision fordi jeg gerne vil have orden på min forretning og være sikker. Og vide at jeg kan gå til bank 

og SKAT og vide at tingene er i orden. Fordi jeg kan ikke leve på anden måde personligt. Så det er derfor jeg 

gør det. 

Det jeg fortæller jer er personligt og indgår i et produkt behov og det er ikke kun produktet der står alene 

men ligeså meget den personlige ageren dertil. Det kan jeg måske bidrage til i jeres undersøgelse. 
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5. Interview af person 5 

Afholdt den 4. februar 2014 kl. 8:15. 

Varighed: 18 minutter og 19 sekunder. 

 

Forståelse og kendskab 

Tror du at virksomhedsejerne har kendskab til UG? 

Ikke endnu i særlig stort omfang. Nej, det tror jeg ikke at de har. Det er deres bank eller revisorer som skal 

fortælle dem om det. Dagspressens oplysninger har ikke været særlig dækkende, så det er helt klart min 

opfattelse at der skal de hjælpes på vej. 

Så de har ikke nok forståelse for produktet endnu? 

Nej, det mener jeg ikke. 

Så giver det vel heller ikke nogen mening at skulle vælge mellem udvidet gennemgang og revision end-

nu?  

Jamen altså, generelt tror jeg at der er den populære forventningskløft mellem bruger og revisor og omver-

denen i det hele taget. Jeg tror at det er vanskeligt for mange virksomhedsejere i små ejer ledede virksom-

heder, at overhovedet forstå hvad revision går ud på. De kan måske forstå de små dele, men det store bil-

leder tror jeg er svært at forstå, og det gør at det bliver endnu sværere at forstå hvad udvidet gennemgang 

er og hvad der ligger i det. 

Tror du at virksomhedsejerne har forståelse for hvilke handlinger revisor udfører? Her er det lige gyldigt 

om det er ved revision, UG eller review? 

Jeg tror det afhænger af hvordan man deler det op. Der er jo store danske internationale virksomheder, 

hvor der er ansat folk, der har en lidt andet professionel tilgang til det, som gør at de godt at sondre, skelne 

og forstå det. 

Men i små og mellemstore virksomheder? 

Ja, det tror jeg at det er sværere at forstå. 

Hvis du havde haft indflydelse på valg af handlinger, havde du så valgt de 4 supplerende handlinger som 

der er vedtaget eller havde du valgt nogle andre? 

Jeg ville nok have kigget lidt mere på anvendeligheden af udvidet gennemgang, og så ville jeg nok have 

tilføjet en lageroptælling som værende obligatorisk.  

Hvad med debitorer? 

Det er også et af de områder som typisk bliver fremhævet i praksis, som værende en af årsagerne til at 

bankerne ikke accepterer udvidet gennemgang. Det er værdiansættelsen og tilstedeværelsen af debitorer-

ne. Så hvis man virkelig skulle imødekomme bankerne, som må siges at være en væsentlig interessent til 

målgruppen som skal bruge udvidet gennemgang, så skulle man nok have begge områderne (lager og debi-

tor) med. Men jeg synes at forstå, at varelagerdelen betyder rigtig meget for bankerne i deres finansierings-

regi osv., og i forhold til hvis der er virksomhedspant og sikkerhedsstillelser – der går bankerne meget op i 
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denne lageroptælling. Det virker som om at det fylder meget hos dem, at revisor hat talt lageret. Derfor 

ville jeg fremhæve det som et af de punkter som obligatoriske. Men så er vi jo henne i en diskussion, hvor 

det kommer til at ligne revision, og hvor er så besparelsen ved at vælge udvidet gennemgang. Hvis revisor 

skal bruge en formiddag på at tælle lageret op. Men jeg tror at den nye erklæringsstandard ville ramme 

bredere hvis der var en lagerkontrol som en af de obligatoriske handlinger 

Hvis vi forestiller os virksomheder som opfylder kravene for at anvende UG i stedet for revision, men 

som stadig vælger at få udført revision. Kan du forestille dig, hvad der er grunden for dette valg? 

For det første kan det være uvidenhed. For det andet kan det være en cost-benefit betragtning i og benefit-

ten som vil være en høj grad af sikkerhed på regnskabet er trods alt større end cost, så derfor vælger de 

måske revision. Også selvom det måske vil være meget billigere at få lavet en udvidet gennemgang kontra 

revision i forhold til nytteværdien. Det er jo det som tiden må vise. Så hvis vi går ud fra en sober cost-

benefit betragtning hvor jeg har udvidet gennemgang i den ene hånd og jeg har revision i den anden, og jeg 

kan spare 10.000 kr., hvad er så bedst?   

Hvad er efter din mening, fordelen ved henholdsvis revision og udvidet gennemgang? 

Hvad er fordelen ved at vælge revision? 

Fordelen ved at vælge revision er at det er en anerkendt metode i dansk erhvervsliv, som alle har interesse i 

kender, og ved nogenlunde hvad der er mening med. Så ser vi helt bort fra den forventningskløft vi talte om 

tidligere. Men revision er det som folk kender og ved hvad er. 

Hvorimod udvidet gennemgang er helt nyt, og har endnu ikke fundet sit fodfæste endnu. Så det må tiden jo 

vise. 

Mangler udvidet gennemgang noget markedsføring? 

Ja, det kan man vel godt sige at der gør, men den markedsføring afhænger jo også lidt af bankerne og revi-

sorerne. At de får fortalt deres kunder omkring hvad udvidet gennemgang er, og få dem fortalt hvad det 

indebærer og hvilke besparelser der kan være. Jeg tror at revisorerne og bankerne generelt har en stor 

grundviden, og der er nok en masse banker som bevidst ikke har fortalt så meget om det, og fortælle at det 

er det nyeste, da de nok fortrækker at få foretaget revision hos deres kunder.  

Baggrunden for UG 

Der arbejdes på en harmonisering i EU, og at det er internationale standarder som anvendes.  

Hvorfor tror du at der er blevet lavet sådan et dansk produkt som går imod harmoniseringen? 

Det bunder i noget politisk. Det er helt klart et politisk incitament. Man har i mange år forsøgt at lave disse 

lempelser for dansk erhvervsliv – at få fjernet revisionspligt – det er for at imødekomme et ønske fra er-

hvervslivet, og det er noget politisk motiveret.  

Hvor stort et behov mener du, at der er for UG? 

Jeg synes egentlig godt at den kan have sin berettigelse. Jeg synes det er et udmærket alternativ. 

Hvilke virksomhedsaktører tror du vil få gavn af UG?  

Formentlig nok mest selskaber som ikke har en særlig høj refinansiering, som ikke har så meget sikkerheds-

stillelse og hvor der fra bankens side ikke er behov for revision. Og så kan man også godt forestille sig, at 
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datterselskaber i internationale koncerner kunne vælge at bruge den på de små enheder. Hvis de alligevel 

er out-of-scope.  

Og hvilke tror du som vil kæmpe for at beholde revision? 

Nu er der jo ikke et egentlig behov for at kæmpe for revision. Det beholder man jo bare. Dem jeg tror som 

vil fastholde det, er nok selskaber som ikke har noget alternativ, fordi banken siger, at det ikke dur.  

Så de bliver presset af banken? 

Det kunne man godt forestille sig. 

Signalværdi/troværdighed 

Hvor stor signalværdi tillægger du udvidet gennemgang i forhold til revision? 

Det er et godt spørgsmål, jeg er nok lidt farvet af mine faglige briller, men jeg tror at bruger ude på gaden 

nok vil blive efterladt med det samme indtryk om de læser en revisionserklæring eller erklæring ved udvi-

det gennemgang. Konklusionen er jo positiv formuleret, og det er små til i formuleringen som gør en forske, 

og det tror jeg at du som bruger har lidt svært ved at gennemskue. Så jeg tror at du virkelig skal fortælle 

brugeren, at der rent faktisk er en forskel før han spotter det. 

Hvad så hvis du tager fagbrillerne på? 

Der er en forskel. Jeg synes der er nogle forskelle som er væsentlige.   

Hvis du skulle sætte en procentsats på den begrænsede sikkerhed som man får ved udvidet gennemgang, 

hvad skulle det så være? 

Midt i mellem revision og review, så omkring 80%.  

Hvor stor en troværdighed tillægger du UG? 

Det afhænger meget af hvordan den enkelte revisor vil håndtere det. Hvis det er fuldstændig holdt til bo-

gen og standarden så synes jeg at det giver en begrænset værdi. De her forespørgsler og analyser, du er 

ligesom ikke rigtig nede med fingrene i tallene, og det savner jeg nok lidt.  

Vil tillid til revisor risikere at blive kompromitteret ved et produkt som UG? Set i forhold til at finde fejl. 

Ja, det kan være risikoen hvis brugerne og omverdenen ikke forstår udvidet gennemgang. Vi har jo set, at 

der til trods for revision, som er et mangeårigt produkt, stadig er store forventningskløfter imellem hvad 

omverdenen tror revisor gør og finder ud af, og hvad revisor faktisk gør og finder ud af. Så det er der klar 

risiko for.   

Kan det påvirke branchens ry? 

Det vil det da kunne.  

Hvor ofte konstaterer du væsentlige fejl i SMV segmentet og hvilken type af fejl er det typisk? 

Det gør vi tit. Dem er der mange af, synes jeg. Jeg har få opgaver, hvor det ikke er tilfældet.  

Tror du at du vil finde samme type fejl ved udvidet gennemgang? 

Nok ikke i samme omfang, hvis det er at jeg holder mig helt til standarden. Fordi mange af de fejl vi finder 

ved revision, er jo fejl der fremkommer når vi virkelig går ned og kigger på sammenhængen i forhold til 

tallene. Jeg tror min mulighed for at finde fejl ved udvidet gennemgang er reduceret.  
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Tror du at man vil komme til at ”overgennemgå” (ligesom over-revidere)? 

Ja, det tror jeg. Jeg tror helt sikkert, at mange vil lave meget mere arbejde, end det reelt var tiltænkt.  

Erklæringen 

Hvorfor tror du, at det er vedtaget at konklusion skal være positiv? 

Jeg kan forestille mig, at det er fordi man gerne vil efterlade brugeren med et mere værdifuldt redskab.  

Tror du at det skaber forvirring at konklusionen er positiv, men at sikkerheden er begrænset? 

Nej. Med de faglige briller på kan det nok godt skabe lidt forvirring, men ud fra brugerens synspunkt så nej.  

Chefkonsulent hos Dansk Industri, Kristian Koksvedgaard har udtalt at regnskabsbrugerne kan deles op i 

to grupper – De bruger som ud fra revisionspåtegningen vil anse UG for et revisionslignende produkt og 

dermed have stor forventning til det udførte arbejde. Og de brugere som ikke vil tillægge de 4 supple-

rende handlinger værdi og vurdere ydelsen som review, og de vil derfor have en lav forventning til det 

udførte arbejde.  

Tror du at man kan dele brugerne op på den måde – dem som tror det er revision, og dem som tror det er 

review? 

Det er et svært spørgsmål. Tja, det kan man sikkert godt. Det kan godt være at han har et point der. Det har 

jeg lidt svært ved at svare på. Men jeg tror generelt, at udgivet gennemgang kan være svær at forstå for 

nogen, og at den kan blive misfortolket i forhold til review og revision.  

Vil der uanset hvad altid være en kløft i forventninger mellem revisor og regnskabsbruger? Og også i for-

ståelsen? 

Ja, det tror jeg. Jeg tror aldrig at vi får 100 % fortalt brugerne hvad der sker. Vi ser jo tit at selv professionel-

le investorer, professionelle analytikere osv. misforstår ting. Jeg tror at det er en umulig opgave at løse. 

Honorar 

I vores spørgeskema svarer 65 % af respondenterne ja til at revisorhonoraret vil falde hvis de vælger UG 

fremfor revision. Tror du også dette er tilfældet?  

Ja, det vil det nok. Men jeg tror ikke at det vil falde så meget som det forventes.  

Erhvervsstyrelsen tror jo at det vil falde 25 %. 

Det synes jeg er svært at spå om, men jeg tror nok at der vil ske en reduktion for det er der nødt til at ske 

hvis man skal have sin forretning til at køre og fremføre et produkt som vil være billigere. Så jeg tror at man 

som revisor er nødt til at ”æde” nogle kameler. Det bliver spændende at se hvor god en forretning det bli-

ver for revisor. Eller om der bare bliver en masse underdækninger på sagerne. Men jeg tror at der vil ligge 

en besparelse for virksomhederne. Det er min forventning. 

Vi har overvejet lidt alternativet hvor honoraret for udvidet gennemgang vil være det samme for det 

nuværende revisionshonorar, men så lade revisionshonoraret stige, og så på den måde få en besparelse.  

Det er ikke den tendens at vi ser. Men det ville da være rart, hvis det gik den vej. Men jeg synes bare at 

tendens går lidt den modsatte vej ved at man oplever faldende honorar og at forudsætningen for at imøde-

komme kundens ønske om et givent tal – det skal det koste! – så kan man overveje nogle andre mulighe-

der, herunder udvidet gennemgang. Så man kan sige ”Vi kan ikke levere revisionsydelser til det beløb du 
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gerne vil have, men vi kan levere et alternativ, som din bruger vil synes er ligeså godt.” Så jeg tror at den 

kommer mere i spil der for at imødekomme den lave pris som mange forventer. Men det er svært at spå 

om, på nuværende tidspunkt 

 

Generelt 

Tror du at UG har en fremtid i DK? 

Jeg tror at hvis det begynder at gå i en forkert retning, at man fra politisk synspunkt vil sørge for at udvidet 

gennemgang har en fremtid. Jeg tror at det er dømt til at blive en succes. Og hvis det ikke gør, så skal det 

nok blive sørget for at bliver en succes på en anden måde. Jeg tror at de kræfter der står bag udvidet gen-

nemgang, nok skal sørge for at det bliver en succes. Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke gør i hvert fald – 

det ville være en fiasko.  

Så det tror jeg nok at det skal blive. Men jeg tror at det kommer til at tage nogle år før udvidet gennemgang 

er rigtig på banen.  
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6. Resultat af spørgeskema 

Indsamling stoppet den 27. december 2013 

 

Samlet status 

 

Hvad er din stillingsbetegnelse? 

 

Hvad er din senest afsluttede uddannelse? 
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Hvor mange ansatte er der ca. i din virksomhed? 

 

Hvilke regnskabsklasser tilhører dine klienter oftest?  

 

Hvor stor en del af dine klienter i regnskabsklasse B har fravalgt revision indenfor de seneste år som følge 

af mulighederne herfor? 

 

Er du bekendt med det nye produkt: udvidet gennemgang? 
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Er du bekendt med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for udvidet gennemgang? 

 

Er du bekendt med FSR' erklæringsstandard for udvidet gennemgang? 

 

Har du oplevet, at du i forbindelse med dit arbejde har rådgivet virksomheder om udvidet gennemgang? 

 

Hvem mener du har ansvaret for at informere klienten om udvidet gennemgang? 

 

Hvem mener du har ansvaret for at informere klienten om udvidet gennemgang? - Andre? 

• De skal også selv undersøge deres muligheder 
• kunderne skal selv holde sig opdateret 
• Virksomheden selv 
• FSR 
• Politikerne 
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• bank, interesseorg. mv. 
 
Er det din overbevisning at dine klienter kender til muligheden om udvidet gennemgang og hvad det in-

debærer? 

 

Hvilke interessenter mener du, lægger vægt på et revideret årsregnskab (sæt gerne flere krydser) 

 

Hvilke interessenter mener du, lægger vægt på et revideret årsregnskab (sæt gerne flere krydser) - Andre 

• Mulige købere, aktionærer 
• Ejere uden aktiv deltagelse i driften 
• investorer eller andre med en økonomisk interesse eller ejerskab 
• Prof. bestyrelse 
• Aktionærer, investorer mv. 
• Ejere, hvis bred ejerkreds 
• F.eks. Rejsegarantifonden og lignende 
• Moderselskaber og deres revisor 
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Signalværdi - Hvordan vurderer du, at interessenterne vil opfatte signalværdien ved udvidet gennemgang 

sammenlignet med revision? 

 

Signalværdi - Hvordan vurderer du, at interessenterne vil opfatte signalværdien ved review sammenlig-

net med revision? 

 

Har du anbefalet klienter at tilvælge udvidet gennemgang? 
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Hvis du har rådgivet din klient om tilvalg af udvidet gennemgang, har du så oplevet at klienten fastholder 

revision? Hvis ja uddyb venligst med hvilken begrundelse? 

• Af hensyn til krav fra banken. Ingen kassekredit hvis ikke revision 
• Klienten fastholde revision, fordi det er det de kan forholde sig til og de ved at alle interessenter er 

tilfredse med den erklæring. 
• JA, kunden i tvivl om signalværdien overfor øvrige interessenter - og selv usikker på hvad det måtte 

indebære 
• Kunderne kender ikke forskellen og følger derfor råd fra revisor 
• Ja - pga pengeinstitut 
• Banken stiller fortsat krav til at årsregnskabet er revideret. 
• Har ikke rådgivet om tilvalg af udvidet gennemgang. 
• nej - kunderne overlader det til os, men vil vide hvad det kommer til at betyde i besparelse 
• Nej. 
• Nej, de tilvalgte udvidet gennemgang 
• Ja, grundet bankens interesse i selskabet. 
• Ingen væsentlig honorar besparelse 
• Klienten ville gerne fravælge revision, men banken ville ikke acceptere, at regnskabet ikke blev re-

videret. 
• Vedtægtsbestemt for andelsboligforeninger 
• Bankerne kan ikke håndtere udvidet gennemgang i deres kreditrating. Banken opfatter det som en 

forringet sikkerhed og deraf følgende forhøjede renter. 
• Ja - primært grundet usikkerhed omkring indhold af standard og fordi bankforbindelse har lagt vægt 

på revisionen 
• Ja, primært fordi banken sandsynligvis kræver revision alligevel 
• JA, primært grundet manglende forståelse for produktet samt behov for kommunikation med uden-

landske partnere 
• Oftest er det kunden selv som ønsker revisionen (primær grund). De kan godt lide at vi gennemgår 

deres tal i en mere detaljeret grad end analyser og forespørgsler. (Sekundær grund). Pga. deres in-
teressenter såsom bank og leverandører 

• ikke på nuværende tidspunkt - for de flestes vedkommende er muligheden for at ændre valget end-
nu ikke afgjort. men forventningen er at valget om udvidet gennemgang fastholdes 

• ja pga bestyrelsen ønsker at der holdes øje med direktør.  Ja pga direktør ønsker at forretnings-
gangende revideres. 

• ja - sikkerhed overfor tysk moder 
• Bank kræver det. 
• Jeg har foreslået klienter at udvidet gennemgang er en mulighed der kunne bruges af deres virk-

somhed. Herefter har jeg angivet fordele og ulemper, men jeg har ikke rådgivet klienten om hvad 
de skal vælge. Det er op til klienten. 

• Ja, besparelse er for lav. For små kunder hvor der bogføres, laves regnskab, skat mv. er det en stor 
del af honoraret. Der spares ikke herpå ved udvidet gennemgang. 

• Nej. I de situationer hvor det er anbefalet har vi vurderet hvilke interessenter virksomheden har, og 
opfordret virksomheden til at få afklaret ved ejerkreds, banker, kreditinstitutter, garantistillere, væ-
sentlige leverandører m.fl. hvordan de forholder sig til udvidet gennemgang frem for revision. 
Derfor er tilvalget også typisk foretaget, hvor der er en lille ejerkreds der deltager i selskabets lø-
bende drift og hvor selskabet er selvfinansieret og der ikke er regnskabsposter hvori der indgår en 
stor del af skøn i forbindelse med værdiansættelsen. 
 

Beskriv de klienter som du synes vil få gavn af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang (f.eks. 

nye stiftede selskaber, etablerede selskaber, micro-segment m.fl.) 

• Mindre kunder uden kreditfaciliteter eller kunder der er selvfinansierende 
• Det er mikro segmentet samt ejerledede virksomheder med begrænset brug for finansiering 
• Jeg kan ikke umiddelbart se hvilket klienter der kunne have gavn af det. 
• Etablerede selskaber 
• nystiftede selskaber - iværksættere 
• Selskaber der ikke har behov for eksterne finansiering og mindre holdingselskaber uden for meget 

aktivitet. 
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• Jeg tror det er meget svært, umiddelbart at udpege enkelte grupper af selskaber som vil kunne ha-
ve gavn af det nye "produkt". Det afhænger helt af den konkrete situation. 

• - nystiftede selskaber 
• mindre selskaber hvor hovedaktionæren er involveret i driften 
• Mindre virksomheder der har styr på bogføringen 
• Primært selskaber der ikke er afhængig af eksterne krediter, enten hos leverandører eller pengein-

stitutter. 
• Nystiftede selskaber, mindre selskaber som ikke har nogen gæld til pengeinstitutter. 
• Umiddelbart ingen! 
• Alle virksomheder med få/en ejer hvor banken ikke stiller krav til at årsregnskabet er revideret. 
• Små selskaber, hvor fravalg af revision er for stort spring. 
• Ved ikke. 
• alle mindre selskaber, kan med fordel bruge dette. Især hvis de er hovedaktionærejet uden gæld til 

bank. 
• Selskaber uden egentlig aktivitet og virksomheder, som ikke har gæld. 
• Selskaber hvis omverden ikke stiller krav til revision. Herunder selskaber som ikke har et stort 

bankengagement. Selskaber hvor der kun er en ejer - selskaber som ikke har risiko fyldte poster 
(goodwill, igang. arbejde, lager mv.) etc. 

• Meget små selskaber uden risiko. Eneanpartshavere uden ansatte. 
• Simple ApS'er, hvor banken ikke er en aktiv spiller (passiv finansering) 
• Virksomheder som har begrænset gæld, hvor pengeinstitutter ikke forlanger revison, men hvor der 

er risikofyldte poster, og derfor vil det være en fordel med udvidet gennemgang fremover review da 
det giver en større sikkerhed 

• Dem som ikke vil have den rigtige varer og ikke vil betale for den. 
• Små selskaber med begrænset aktivitet, der ikke har behov for finansiering via pengeinstitutter. 
• selskaber uden virksomhedspant og uden store varelagre eller igangværende arbejder 
• Mindre selskaber. 
• små virksomheder der er ejerledet, hvor der ikke er mange andre interessenter end bank som kan 

have interesse i regnskabet. Hvorfor skal et sådan lille selskab revideres? 
• Vel-etablerede B-selskaber, der ikke har bank eller prof. betyrelse som en betydelig  regnskabsbru-

ger. 
• Mindre selskaber som er økonomisk uafhængige af banker og andre kreditorer. 
• Selskaber med varelager. Holding-selskaber, såfremt de opfylder kravene hertil. Selskaber hvor in-

teressenterne ikke lægger vægt på revision. 
• Etablerede selskaber med ingen aktivitet 
• Små ,simple kunder uden væsentligt bankengagement 
• SME virksomheder, virksomheder som ikke er afhængig af pengeinstitut, ejerleddet virksomheder 
• Mindre selskaber, hvor man ikke har mange banker, og hvor man ikke har behov for kredit hos 

banken. 
• Ingen 
• Små, ukomplekse virksomheder - som ikke har behov for væsentlig finansiering fra banker (det er 

min oplevelse, at bankerne indtil videre fastholder kravet om revision) 
• Nye selskaber vil få gavn af det, da de vil kunne holde omkostninger til revisor nede. Dog kan de få 

svært ved at skaffe kapital senere - eventuelt i pengeinstituttet. 
• Microsegmentet samt etablerede selskaber som ikke har behov for kreditfaciliteter. 
• typisk små og uvæsentlige salgsdatterselskaber af store udenlandske koncerner. Derudover små 

hovedaktionærvirksomheder, der ikke har væsentlig ekstern finansiering. 
• Mindre selskaber uden væsentligt bankfinansiering og som ikke står overfor et salg eller andre 

transaktioner med kapitalandele 
• Etablerede hovedaktionærvirksomheder med få intressenter 
• Mindre selskaber der er ejerledet. Specielt klienter der ikke er afhængige af væsentlige kreditter fra 

banken. Det er min erfaring af klienterne gerne vil "ned" i sikkerhed, men det er banken der kræver 
revision 

• Simple selskaber 
• Selskaber uden større banklån + uden varelager 
• Helt små klienter (selskaber), der har behov for en erklæring med høj grad af sikkerhed på regn-

skabet, eksempelvis hvis en finansieringskilde stiller krav herom, men hvor egentlig revision samti-
dig er for stor en omkostningsmæssig byrde for virksomheden. 

• Kunder i klasse B der i stor grad er egenfinansierede - tror ikke at fremmedfinansierede virksomhe-
der vil få gavn af denne standard da långivere på nuværende tidspunkt kræver høj sikkerhed for at 
regnskabstallene er retvisende. 
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• mellemstore velkonsoliderede virksomheder som ikke har behov for kreditinstitut - dvs. et meget lil-
le antal. 

• Selskaber uden behov for fremmed finansiering hvor forretningen er simpel og regnskabet ikke skal 
bruges til så meget. Oftest en ejerledet hvor ejeren er dybt involveret i den daglige drift 

• Mindre klasse B virksomheder med god likviditet og soliditet 
• velkonsoliderede kunder med lav risiko, og hvor der ikke er virksomhedspant i eks. varelager og 

debitorer. 
• Ejerledede selskaber, som ikke er afhængig af finansiering i banken 
• - B-selskaber med ukompleks drift og få kreditorer/1 kreditor 
• simple selskaber som ville kunne fravælge revision hvis de ikke lige var over grænserne.  

selskaber kun ejet af en hovedaktionær. 
• Solide selskaber, der ligger over grænserne for fravalg af revision - med vægt på solide, hvor en 

utilsigtet fejl ikke ændre bankens bedømmelse/opfattelse af virksomheden. 
• selskaber som lige så godt kunne have drevet virksomhed i personligt regi 
• Helt små selskaber, hvor der ikke er stort lager/deb. eller skønsposter. OG der er ikke er væsentlige 

afhængighed af bank. 
• Mindre selskaber (uden for større koncernforhold) - typisk velkonsoliderede, dvs. uden væsentlige 

finansieringsafhængighed. 
• Klienter uden gæld, der ikke er afhængige af et revideret regnskab til pengeinstitut. 

Klienter med stort varelager og/eller mange debitorer. 
• Mindre ukomplicerede selskaber uden større bankengagement eller sikkerhedsstillelser 
• Klienter med kun en eller få ejere, der har stabile positive resultater og kun minimalt behov for eks-

tern finansiering. 
• Meget små selskaber uden varelager og væsentlig gæld i banken. 
• Selskaber med lav gearing eller forholdsvis stabil investering/drift så som eksempelvis investerings-

selskaber. 
• Det er min holdning at de selskaber som får gavn af udvidet gennemgang primært er mindre, 

stærkt ejer ledede, klasse B selskaber uden drifts og likviditetsmæssige problemer. Herunder at sel-
skaberne ikke har nogen gæld til banker mv. samt at der ikke er taget pant i fx varelager. 

• Afhængigt af klientens interessenter og deres behov for sikkerhed. 
• Virksomheder, som ikke behøver "godkendelse" fra bankerne da de ikke skylder penge hertil. 
• Ingen, da revisor allerede tilpasser revisionen i forhold til virksomhedernes behov. 

 
Vurderer du at dit honorar til klienterne vil falde, såfremt de tilvælger udvidet gennemgang fremfor revi-

sion? 
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Hvis du svarede ja til ovenstående, hvor meget forventer du så at honoraret falder? (svarede du nej fort-

sæt til næste spørgsmål) 

 

Såfremt du svarede nej til ovenstående begrund venligst dit svar 

• Honoraret er i forvejen presset og derfor vil det være mere naturligt at fastholde honoraret og evt. 
hæve honoraret, hvis kunden fastholder revisionen. 

• Uændret 
Revisionshonorar vil med tiden stige mere end honorar for udvidet gennemgang. 

• Jeg har svaret ja på spørgsmålet ovenfor, men jeg mener, at faldet i honoraret vil udgøre mellem 0 
- 10%. Kunderne har en forventning om fald i honoraret på ca 25%, men vi skal, meget tidligt, gøre 
vores kunder opmærksom på, at det honorar de betaler i dag, typisk, er for assistande med opstil-
ling af regnskab, assistance med opgørelse af skattepligtig indkomst og revision og at det kun er på 
det sidste "ben" at en reduktion kan komme på tale og det vil sige et meget begrænset fald i hono-
raret. 

• Hvis revision, så større honorar. Hvis udvidet gennemgang, så samme honorar. 
• Arbejdet er stort set det samme, hvorfor honoraret kun vil falde en lille smule. 
• Dette er hvad jeg har hørt fra andre. Honoraret vil dog nok ikke stige så meget fremadrettet. 
• På mindre kunder laver vi også regnskabsmæssig assistance. Denne assistance vil stadig være der. 
• Arbejdsopgaverne ved udvidet gennemgang er så meget mindre på de fleste kunder end ved alm. 

revision 
• Det vil være så lille et fald at det nok ikke kan måles, da vi stadig skal have en vis sikkerhed for at 

tingene er korrekte inden der underskrives 
• Ingen væsentlig besparelse. Andre handlinger nødvendige ved udvidet gennemgang 
• Jeg forventer at prisen bliver uændret, og at den dermed ikke stiger. 
• Kravene til revision øges gradvist og tilvalg af udviddet gennemgang vil evt. betyde at prisen ikke 

behøver at stige. 
• Vi skal alligevel have fat i substansen, og foretage udvidet arbejde om A-skat mv. 
• Honoraret for revisionsydelsen er for lavt i den nuværende marked. Revisionshonorarerne skal for-

øges frem for at give rabat på udvidet gennemgang. 
• Der er højere krav til revision og disse krav vil stige i fremtiden, hvorfor honoraret for udførsel af en 

revision vil stige. Ift. udvidet gennemgang, så kommer honoraret formentlig til at passe med nuvæ-
rende honorarer. 

• Men alternativet var markante stigninger på revision 
• Måske ikke ligefrem et fald, men en større mulighed for at fastholde det nuværende niveau under 

hensyn til at kravene til revision formentlig vil skærpes yderligere i fremtiden med deraf følgende 
øget tidsanvendelse i revisionstilfælde. 

• Dokumentationskravene til revisionen øges løbende, hvilket vil betyde at revisionen vil blive dyere. 
I forbindelse med review/udvidet gennemgang skal du i lige så høj grad foretage en risikovurdering, 
dokumentere kendskab til kunden som ved revision. Det man reelt spare er en revisionsprotokol og 
nogle handlinger. 

• Der vil i væsentligste omfang ikke være forskel i de arbejdshandlinger som vil blive udført, idet de 
fleste mindre virksomheder er struktureret på en sådan måde, at et review ikke vil være tilstrække-
lig og at det så i følge standarden vil være nødvendigt at udvide arbejdshandlingerne også ved en 
udvidet gennemgang, således der i væsentligt omfang bliver tale om revision alligevel. 

• Kravene til revison stiger - og det gør kravene til review gudhjælpemig også nu. Derudover er der 
nu et offentligt tilsyn, som stiller hidsige krav til dokumentationen på selv helt små kunder. Udvidet 
gennemgang kan alene modvirke en forøgelse (visse kunder kan selvfølgelig spare lidt, men ikke 
generelt). 

• Stort set samme arbejde når review standard er udvidet 
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• Vi har med klasse B virksomheder at gøre, hvor forskellen på vores udførte arbejde i forbindelse 
med revision og udvidet gennemgang er meget lille 

• Forventer at der kan undgås en stigning i honorar. 
• Revisionshonoraret kommer til at stige over de kommende år grundet større krav fra kvalitetskonr-

tollen og derfor vil en udvidet gennemgang kunne holdes på det nuværende niveau for revisionsho-
norar 

• ISA 2400 er revideret og omfatter yderligere arbejde for revisor, så eventuelle besparelser vil druk-
ne i forhold til ny standard 

• Kunderne forventer at man "finder" de samme ting. Revision og regnkabsmæssig assistance flyder 
sammen i en revision for regnskabsklasse B og C (mellem) virksomheder. Honoraret vil være det 
samme, men nu skal man blot lave en bedre fordeling på udvidet gennemgang og regnskabsmæs-
sig assistance. 

• Der kommer hele tiden yderligere krav til revisor og revisionsselskaberne der kun kan dækkes af 
kunderne. Den nuværende konkurrence på honorar er på niveau hvor der ses honorar der ikke på 
nogen måde kan dække kostprisen SÅFREMT at arbejdet udføres efter standarder og lovgivning 
som revisor og revisionsvirksomhederne er underlagt. 

• I de fleste af vores sager er honoraret i dag tilpasset et minimalt niveau, hvorfor det ikke formind-
skes idet alle væsentlige poster stadig skal gennemgås ved analytiske handlinger, samt at der skal 
foretages supplerende handlinger. Det er altså min vurdering at tidsforbruget næsten vil være uæn-
dret, det er blot sikkerheden i erklæringen som er ændret. 

• Jeg er af den overbevisning at honoraret for udvidet gennemgang vil være på niveau med revision 
det første år. Derefter vil revisionshonoraret stige løbende, og på den måde bliver udvidet gennem-
gang billigere - på sigt. 

• Revisionen er i forvejen tilpasset til virksomhedens behov. Hvis fx virksomheden har igangværende 
arbejde og ledelsen i praksis får revisor til at fastsætte værdien af denne vil dette også fortsætte 
ved udvidet gennemgang, hvilket selvfølgelig vil koste det samme. 
 

Hvis du mener at honoraret til revisor ændrer sig, som følge af tilvalg af udvidet gennemgang fremfor 

revision, forklar venligst kort hvilke nøglefaktorer du mener vil være afgørende? (f.eks. tidsforbrug, infla-

tion, risici mv.) 

• Tidsforbrug og risici 
• Der er på enkelte kunder et mindre tidsforbrug, ved betydningsfulde lagre mv. Men det væsentlig-

ste er begrænset risiko. Men besparelsen vil være begrænset på honorar nok ikke mere end 10 % 
• Tidsforbrug burde falde 
• Tidsforbrug og indhold af opgaven 
• mindre tidsforbrug. 
• Primært tidsforbrug. 
• - risici 

- tidsforbrug 
• Tidsforbrug på dokumentation 
• Vi afgiver en erklæring med mindre sikkerhed, og det meste af arbejdet skal baseres på analyser og 

forespørgsler til ledelsen 
• Tidsforbruget vil blive lavere, idet der ex ikke skal på lageroptælling 
• tidsforbrug, mindre sikkerhed 
• Mindre dokumentation og rapporteringskrav 
• Honoraret vil være lavere, da lavere grad af sikkerhed og færre handlinger. 
• Risici for revisor falder ved valg af udvidet gennemgang. 
• Forestiller mig, at der typisk er flere analytiske handlinger frem for substansrevision ved udvidet 

gennemgang, hvilket betyder lavere tidsforbrug og dermed generelt lavere revisorhonorarer for ud-
videt gennemgang. 

• mindre tidsforbrug og risiko 
• Tidsforbrug vil falde som følge af mindre dokumentation. Hvorfor honorarer vil falde som følge der-

af. 
• Tidsforbrug falder til fx lagerkontrol, udfyldelse af revisionsdokumention 
• Tidsforbrug, da der ikke er krav om helt så meget dokumentation 
• Tidsforbruget vil mindskes. En større del kan laves af personer med mindre uddannelse = lavere 

timesats. 
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• Tidsforbrug burde være lavere - ellers ingen mening at tilvælge udvidet gennemgang.  
Bør kun tilvælges hvis balancens sammensætning medfører at det giver mening. Fx. ved at fysisk 
lagerkontrol kan fravælges m.v. 

• Udvidet gennemgang bør medføre et mindre tidsforbrug ift revision, ellers giver det ingen mening 
set fra kundens side. 

• tidsforbrug ved undladelse af fysiske kontroller og som følge af flere analytiske handlinger 
• tidsforburg og sikkerheden/risikoen ved erklæringen 
• Tidsforbrug, f.eks. spare lagerrevisionen. 
• Som revisor skal du stadig dokumenteret dit arbejde og ved udvidet gennemgang skal du stadig 

planlægge din gennemgang så den er effektiv og den er noget mere uddybende end den tidligere 
ISRE 2400, på baggrund af dette mener jeg der vil være et fald, men ikke et markant fald i honora-
ret, da revisor stadig skal dokumentere sit arbejde, og det er ofte den fase der godt kan være lidt 
tidskrævende. 

• Primært det, at lagerkontrollen skal ikke foretages. Samt at man går fra revision til review inkl. 4 
supplerende handlinger. 

• Tidsforbruget vil være mindre, da der er en del revisionshandlinger som ikke længere foretages. 
• Tidsforbruget på de enkelte kunder vil falde markant, da der ikke skal foretages dybdegående revi-

sion. Honoraret vil/bør derfor blive sænket for at matche den mindre indsats der ligges i arbejdet. 
• Mindre tidsforbrug, herunder blandt andet undgåelse af lagerkontrol. Intet revisionsprotokollat, 

hvilket sparer tid. 
• Konkret vurdering i de enkelte tilfælde. Afhænger af omfanget af supplerende arbejdshandlinger 

samt øvrige supplerende arbejdshandlinger ved eventuel usikkerhed. 
• Tidsforbruget må antages at blive mindre, da antallet af revisionshandlinger er mindre for udvidet 

gennemgang i forhold til revision. 
• Mindre tidsforbrug, da revisor skal udfører mindre handlinger end en revision. 
• Der er afgørende, at behovet for regnskabsmæssig assistance er lille. Tidsforbruget burde blive 

mindre. 
• Først og fremmest har kunden en forventning om faldende honorar. 

Der vil sandsynligvis være lidt mindre tidsforbrug ved udvidet gennemgang i stedet for revision- 
især hvis virksomheden har lager og/eller mange debitorer - men også som følge af en anelse lave-
re krav til detaljeringsgraden i dokumentationen. 

• Et review efter ISRE 2400 vil kræve lidt mindre handlinger end en revision. F.eks. betydeligt mindre 
substanstest - f.eks. mindre eller ingen anvendelse af lagerkontrol, saldomeddelelser på debitorer, 
bilagsrevision mv. Honorarfaldet vil dog være begrænset til i størrelsesordenen 10%. 

• Mindre tidsforbrug. 
• Tidsforbrug på dokumentation, udarbejdelse af formelle skrivelser, herunder revisionsprotokol vil 

falde - dog ikke markant. Det kan endda være sværere at vide hvornår "nok er nok" hvilket kan fø-
re til et tidsforbrug lig eller over revision - det skal styres hårdere. 

• Tidsforbruget vil være mindre hvis forespørgslerne til selskabets ledelse giver tilfredsstillende svar 
således at vi ikke skal foretage yderligere handlinger 

• Udvidet gennemgang er mindre omfattende end revision, hvorfor klienterne mener, at deres hono-
rar skal være minde (tidsforbrug). 

• Lavere tidsforbrug. Fx ingen krav om fysisk lagerkontrol. 
• Tidsforbruget for et forventet stigende antal handlinger ved revision jf. ovenfor. 
• Risici for revisor vil være lavere og selve tidsforbruget må også forventes at være lavere. 
• Revisionens omfang reduceres og dermed tidsforbruget. 
• Tidsforbruget og risikoen vil være afgørende. 
• Mindre tidsforbrug - som udgangspunkt. Kunden skal dog være opmærksom på flere handlinger, 

hvis der er "mistanke" om væsentlige fejl i regnskabsmaterialet. Det kan medføre uændret honorar. 
• Tidsforbrug til protokol, kasseeftersyn, fysisk lagerkontrol 
• mindre tidsforbrug og der skal ikke udarbejdes revisionsprotokol. Der skal udarbejdes mindre mate-

riale og mindre dokumentation. 
• mindre tidsforbrug som følge af færre handlinger 
• - Kundens forventning om mindre tidforbrug hos revisor medfører forventning om fald i honorar. 

Jeg forventer at besparelse for revisor i tidsforbruget er næsten ikke eksisterende. 
• tidsforbrug på revision af igangværende arbejder,  varelageroptælling samt debitorer 
• Jeg er ikke sikker på at jeg helt forstår spørgsmålet. Men hvis der skal bruges mindre tid ved at la-

geret f.eks. ikke skal kontroloptælles eller at der ikke skal laves en protokol, så kan det selvfølgelig 
medføre en besparelse. Men der skal stadig ligge omfattende beskrivelser af virksomheden til brug 
for risikoidentifikation - og de skal afdækkes - det er bare mængden og kvaliteten af bevis der er 
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anerledes. Og det rykker bare ikke noget (i tiden) i det segment at man ikke skal sende saldomed-
delelser ud, for hvis der er noget som ser forkert ud, så skal du alligevel dykke ned i det... 

• Et mindre prisnedslag mhp. at gøre modellen attraktiv. Tidsforbruget vil alt andet lige kunne skæres 
ned på områder med normal risiko. 

• Der kan spares noget tid i forhold til at man fx ikke skal tælle lager op og udsende saldomeddelel-
ser. 
Samtidig er kravene til kvalitetsdokumentation anderledes, så der også kan spares tid. 
Mht. risiko stiger den som følge af færre revisionshandlinger. 

• Hvis honorar ændrer sig, så skyldes det tidsbesparelsen ved fravalg af lagerkontrol og beholdnings-
eftersyn 

• Der er tale om et review med ekstra handlinger. Som udgangspunkt vil arbejdet være mindre om-
fattende, men det afhænger af klienten. I nogle tilfælde håndterer vi bogføring, opstilling af regn-
skab og revision. Her har vi samme overbevisning uanset om det kaldes udvidet gennemgang eller 
revision og derfor er der ikke noget at spare. 

• Lageroptælling, saldomeddelelser mv. undgås. 
Dog skal der ofte laves mere end ved revision, eks. bank, advokat og moms, lønangivelser mv. 

• Se ovenstående. 
Honorar generelt skal stige for at kvalitet og kompentencer kan holdes på et højt niveau, hvilket 
helt naturligt forventes af brugerne og offentligheden generelt. 

• Tidsforbruget som følge af færre handlinger. 
• Hvis der er en reduktion i honoraret antager jeg at det skyldes at revisor får klargjort for ledelsen at 

sidstnævnte nu overtager noget risici/ansvar. 
 

Hvor stort vurderer du behovet for indførsel af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang er for 

B-virksomheder i Danmark? 

 

Hvor stort vurderer du behovet for indførsel af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang er for 

B-virksomheder i Danmark? - Uddyb gerne dit svar 

• Banken stiller fortsat krav til revision. 
• har ikke den store efterspørgsel på produktet (pt) 
• Tror der kan være et behov, men synes også at man ved at mange revisorer den dag idag allerede 

indhenter personbøger, tinglysning mm hvis de finder det relevant ved et review. Endvidere tror jeg 
at der er mange revisorer der laver for meget ved et review, og derfor har jeg svært ved at se hvor 
brugbar udvidet gennemgang er. Tror mange revisorer først og fremmest skal lære at lave et or-
dentlig review. 

• Primært et politisk statement for at vise at man reducere administrative byrder, men uden væsent-
lig effekt 

• Hæve størrelsesgrænser er mere relevant 
• Der er forskellige præmisser. Virksomhederne har et behov, fordi ellers ville deres honorar stige. 

Det ved de bare ikke endnu. Jeg kan ikke se at der skulle være et behov for at spare nogle få tusin-
de kroner, som ellers var intentionen (og jeg er bange for at det blot ville medføre øgede/adskillelse 
af rådgivning). Hele essensen er bare at man kunne have opnået det samme ved at alle virksomhe-
der i regnskabsklasse B havde mulighed for at vælge review!!! De obligatoriske ekstra handlinger 
ved udvidet gennemgang, giver nada!! 

• jeg mener at bhovet er tilstede, men at det blot tager mange år at inplimentere idet der er ´mange 
forskellige grupper som skal have kendskab og tiltro til den nye erklæring før den for alvor slår 
igennem 
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Hvilken holdning har du til indførslen af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang? 

 

Hvilke handlinger mener du, at der skal foretages ved udvidet gennemgang for at opnå begrænset sik-

kerhed? (sæt gerne flere krydser) 

 

Hvilke handlinger mener du, at der skal foretages ved udvidet gennemgang for at opnå begrænset sik-

kerhed? (sæt gerne flere krydser) - Andet 

• saldomeddelser 
• Review iflg. ISA 2410 
• Og meget væsentligt - yderligere handlinger hvor revisor skønner at der er risiko for fejl - dette kan 

være revisionslignende handlinger. 
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• Hvis identifikation af svagheder - udvidelse til også at omfatte substanshandlinger i lighed med re-
vision 

• der er høj grad af sikkerhed i udvidet gennemgang 
• Jeg synes spørgsmålet er uklart. Vil i teste at jeg kender standarden eller have min mening om 

hvad der er tilstrækkelig for at opnå begrænset sikkerhed!!? 
• Forhold som f.eks. going concern mv. kan medføre at der kommer revisionshandlinger i spil 

 
Hvor mange års erfaring vurdere du at revisor skal have, for at udføre udvidet gennemgang? 

 

Der er ikke krav om rapportering til ledelsen udover erklæringen i regnskabet ved udvidet gennemgang. 

Mener du at der burde være et krav om en revisionsprotokol eller anden rapportering? 

 

Der er ikke krav om rapportering til ledelsen udover erklæringen i regnskabet ved udvidet gennemgang. 

Mener du at der burde være et krav om en revisionsprotokol eller anden rapportering? - Ja, beggrund 

venligst 

• hvis der er fundet særlige forhold skal disse rapporteres, dog ikke lige så omfattende som revisi-
onsprotokollat 

• For at kunne kommunikere væsentlige forhold og dokumentere det efterfølgende 
• Hvis ikke er der nærmest ingen forskel over til review 
• Grunden graden af sikkerhed mener jeg man skal rapportere til ledelsen. 
• Ledelsesrapportering 
• Ja, især de kunder som har ekstern bestyrelsesmedlemmer 
• det er et selskab og der bør oplyses i tilfælde af problemer. 
• Da vi dog stiller en hvis sikkerhed for regnskabet. 
• Krav til kommunikation med den daglige ledelse eller øverste ledelse, hvor det er relevant. 
• Væsentlige forhold skal komme ledelsen til kendskab 
• Der er krav om rapportering til ledelsen, blot ikke en revisionsprotokol - i praksis vil det formentlig 

være noget der ligner en revisionsprotokol som anvendes til rapportering overfor øverste ledelses-
organ 

• Overvejelser omkring risikovurdering bør rapporteres 
• Der bør altid være kommunitation med ledelsen, f,eks. management letter 
• Ledelsen aflægger regnskabet 
• En uformel rapportering ved udvidet gennemgang vil adskille udvidet gennemgang fra assistance 

(uden protokol)  og revision (med protokol) og dermed give en mere komplet sammensætning af 
klientens muligheder for sikkerhed og rapportering i forhold til det arbejde som ønskes udført af re-
visor. 

• Ja der bør ske en eller anden form for rapportering. De fleste af de større revisionshuse udarbejder 
en forsimplet "protokol". 

• Vigtigt med kendskab til fundne fejl. Specielt ved en professionel bestyrelse 
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• Jeg mener der er krav. Dog ikke i protokolformat, men i management letter 
• en form for mini ML/obs. liste 
• Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard afsnit A36 skriver at der er krav om rapportering til den 

øverste ledelse. Der er dog ikke krav til form. 
• Der er fortsat krav om kommunikation til ledelse - den bedste måde at opfylde dette krav er ved 

skriftlig kommunikation evt. i form af management letter 
• Rapportering skal ske 
• Ledelsen i disse virksonheder har ligeså stor interesse i vores observationer, anbefalinger mv. som 

virksomheder underlagt revision. 
• Ja, revisionsprotokollen giver revisor mulighed for at belyse mere uvæsentlige problemer. Nogle af 

kravene kunne dog være løsere og generelt kunne den være mere uformel, men kravet om fortlø-
bende sidenummmerering er effektiv/billig sikkerhed. 
 

Der er ikke krav om rapportering til ledelsen udover erklæringen i regnskabet ved udvidet gennemgang. 

Mener du at der burde være et krav om en revisionsprotokol eller anden rapportering? - Nej, begrund 

venligst 

• Protokol bruges ikke til meget i de små virksomheder 
• evt. kort management letter istedet 
• Jeg mener ikke at det skal være et krav, men den gode revisor meddeler vel altid sine kunder om 

de obervationer man har foretaget og kommer med forslag til forbedringer 
• Er ikke relevant for mange 
• Nej der bør ikke være et krav, men revisor bør overveje hvordan han ønsker at kommunikere med 

klienten. 
• Kun hvis relevant. 
• direktion med en medlem er typisk for disse selskaber 
• Der er heller ikke krav herom ved review. 
• Kan lave management letter hvis nødvendigt 
• giver ikke mening, 
• meningen er at slippe for portokollen om ingenting på små enkltmands selskaber 
• ej behov, hvis det kun er selskaber uden risiko 
• Giver mindre sikkerhed end en revision og der skal stadig laves en påtegning, hvor eventuelle fund-

ne forhold vil fremgå 
• Nej da netop dette er medvirkende til at der kan være en besparelse for virksomhederne ved at 

vælge udvidet gennemgang 
• Forhold kan kommunikeres i et management letter hvis nødvendigt. 
• De fleste klasse B-virksomheder er ejerledede, hvorfor der løbende kommunikeres til dem enten i 

skrift eller verbalt, derfor giver det kun i få situationer mening at udarbejde protokol (klasse B-
virksomheder med bestyrelse) 

• Det ofte samme ledelse og bestyrelse 
• Ser udvidet gennemgang som et review + hvorfor jeg ikke kan se hvad protokollen skal buges til. 

Igen der er tale om ofte ejerlede virksomheder, så hvem er reelt brugeren af protokollen, vel inde-
haveren selv, så ved ikke hvad nyteværdi den vil have 

• Da det ligner et review med supplerende handlinger. Der bør stadig sendes management letter, så-
fremt der forekommer forhold, hvor dette kan være nyttigt, da det er god skik overfor ledelsen. 

• Jeg mener ikke at der vil være bestyrelser i de virksomheder, for hvilke at udvidet gennemgang er 
relevant. 

• Kan i stedet udarbejdes et management letter 
• Mindre virkomhed ,hvor ledelse typisk kan sin virksomhed 
• kun rapporteringskrav nødvendigt ved revision ellers bliver arbejdet for omfattende. 
• for derved forsvinder en del af den administrative lettelse. Men revisor bør efter min opfattelse altid 

rapportere skriftligt til ledelsen, hvis der er særlige forhold at gøre opmærksom på. 
• revisionsprotokol som ordet siger - hører til ren revision 
• Overkill 
• Rapporteringen må afhænge af behovet - og bliver en selvfølge når der er et behov 
• Standarden giver fleksibilitet med hensyn til afrapporteringen, hvilket gør at der bedre kan afrap-

porteres efter ledelsens/ejernes konkrete behov - f.eks. gennem et uformelt management letter. 
• Det er ofte ikke væsentligt for den type virksomheder, og revisionsprotokol bliver ofte et "teknisk" 

dokument. 
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• Jeg mener ikke det er nødvendigt. Fordelen skal jo også være mindre honorar og det bidrager be-
grænset rapportering til. 

• kun relevant ved professionelle bestyrelser 
• Der er ikke tale om revision og hvis en revisionsprotokol skulle udarbejdes ville der ikke være nogen 

besparelse for virksomheden 
• Dybden af arbejdet gør, at bestyrelsen/direktionen ikke kan være sikker på at alle relevante forhold 

er identificeret 
• ikke relevant, grundet lavere sikkerhed 
• kunder af den givne størrelse modtager alligevel kommunikation om væsentlige forhold i regnskab 

mv, så det giver ikke yderligere mening at udarbejde protokol. Ofte er der heller ikke tale om en 
professionel bestyrelse i de givne kunder, hvilket ikke tilsigter en egentlig revisionsprotokol 

• Ledelsen kan kræve den nødvendige kommunikation 
• Der foretages ikke en direkte kontrol af virksomhedens interne system, og der eksistere altid mulig-

heden for et management letter eller lign. 
• Forventningsafstemning med kunden, hvis ønsket hvorfor er der så valgt udvidet gennemgang? 
• kommunikation foretages altid mundtlig alligevel 
• En fornuftig revisor giver den rapportering og rådgivning omkring det regnskab, uanset om det er 

formaliseret eller ej. Og hvis han ikke gør, så er det fordi kunden ikke efterspørger det - og så er 
det fair nok. 

• Nej, det er jo en del af formålet, at undgå protokol. 
• Vi har løbende kontakt med ledelsen 
• Det kan tilvælges at enten revision eller klient, hvis der er et behov. 
• Det er jo det, som er hele formålet - altså at vurdere arbejdshandlingerne ud fra den risiko som 

virksomheden har. 
• I de selskaber som vil vælge udvidet gennemgang er der som oftest ingen professionel bestyrelse 

hvorfor jeg ikke finder at der er behov for en rapportering hertil. 
• Nej, det må være op til revisors vurdering om der skal rapporteres. Det må formodes at det er god 

revisionsskik at rapportere det nødvendige. 
 

Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Forespørgsler i forbindelse med udvidet gennemgang skal udføres 

af en erfaren revisor" (en person der kan stille de rigtige spørgsmål og har en professionel baggrund til at 

vurderer og agerer på svarene) 
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Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Revision er en administrativ byrde" 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Den påtvungne kvalitetskontrol hos revisorer medvirker til at revisi-

on er en administrativ byrde. Udvidet gennemgang vil ikke ændre på dette. Erklæringsstandarden er også 

underlagt kvalitetskontrol" 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Udvidet gennemgang vil være en administrativ lettelse for B-

virksomheder" 
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Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Revisors honorar for at udføre udvidet gennemgang vil være lavere 

end et honorar for en revision af den samme virksomhed" 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn: - "De klienter der overgår fra revision til udvidet gennemgang vil ople-

ve en besparelse i honorar til revisor på 25% i det første regnskabsår" 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn: - "De klienter der overgår fra revision til udvidet gennemgang vil ople-

ve en besparelse i honorar til revisor på 25% over en længere periode" 
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Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Udvidet gennemgang vil ofte være tilstrækkeligt til, at risikoen for 

væsentlige fejl eller mangler i regnskabet vil være reduceret til et passende lavt niveau" 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Udvidet gennemgang vil ikke give den tilstrækkelige sikkerhed for at 

årsregnskabet er retvisende" 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Pengeinstitutter/realkreditinstitutter vil fortsat kræve revision" 
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Hvor enig er du i følgende udsagn: - "Såfremt virksomhederne vælger udvidet gennemgang, risikerer de 

at pengeinstituttet/realkreditinstituttet kræver at rentekategorien ændres, som alternativ til en mindre 

sikkerhed" 

 

Tror du at udvidet gennemgang slår igennem i Danmark? Begrund gerne dit svar 

• Ja, men det kræver at de professionelle regnskabsbrugere, dvs. kreditinstitutter mv accepterer det-
te 

• Ja, fordi produktet markedsføres en del. Men på sigt vil Danmark blive harmoniseret med EU og re-
vision/udvidet gennemgang vil blive valgfrit for "små" virksomheder 

• Ja, men der vil gå nogle år. 
• På sigt tror jeg den vil forsvinde igen. Danmark er eneste land med dette produkt. For nuværende 

virker det som et "overgangstilbud". 
• Nej - tror de eksterne brugere (banker mv.) vil spænde ben herfor - da de ikke vurdere udvidet 

gennemgang som værende dækkende nok for at kunne tilbyde finansiering. 
• For at "produktet" skal blive en succes kræver det, at kunderne og øvrige interessenter, i særdeles-

hed banker og andre långivere forstår hvad en udvidet gennemgagn indebærer. Hvis kunder vælger 
udvidet gennemgagn i håb om masssive besparelser på revisorregningen, så tror jeg at der er man-
ge kunder som bliver skuffede, for det kommer ikke til at ske. 

• Ja, da det er et godt alternativ til revision. 
Mindre omkostninger for virksomhederne. Mindre ansvar og risici for revisor. 

• Ja, dog ikke indenfor den nærmeste periode. Jo mere kendskab på sigt, jo flere vil anvende udvidet 
gennemgang. 

• For selv-finansierede virksomheder er der helt sikkert en vis ide i at vælge udvidet gennemgang 
frem for revision.  
Om jeg tror de slår igennem, ved jeg ikke. Umiddelbart vil jeg forvente under 20 % af virksomhe-
derne der opfylder kravene til udvidet gennemgang vælger det. 

• Ikke voldsomt, fordi pengeinstitutter vil kræve revision af virksomheder med gæld hertil. Besparel-
sen på honoraret er ikke kæmpe stor, hvorfor mange virksomheder måske ikke vil føle, at den be-
sparelse de opnår stemmer overens med den grad af sikkerhed de går ned i forhold til at fravælge 
revision. 

• Ja, for meget små virksomheder. 
• Det afhænger alene af bankerne. 
• Nej. Brugerne forstår det ikke. 
• Tror ikke det slår igennem. Revisorerne tilbyder i forvejen assistance, review og revision. Med udvi-

det gennemgang bliver der for mange. 
• I et vist omfang. Men besparelsen for virksomheden vil være minimal sikkert 0-10%, og forskellen 

af arbejdshandlinger ifht. revision er begrænset (kun bilagsrevisionen er den store forskel). 
• ja - det tror jeg. jeg tror ikke at det er muligt at foretage en revision efter ISA'erne for små virk-

somheder - fx fuldstændighedsrevision af omsætningen er et kæmpe issue + test af kontroller. det-
te kan vi undgå ved udvidet gennemgang 

• Det afhænger af pengeinstitutternes accept. 
• Det er svært at spå - umiddelbart ikke. 
• Måske............ 
• For visse virksomhedstyper er det relevant. 
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• Muligvis i løbet af et par år. Pengeinstitutter og rådgiver skal have erfaring med denne erklærings-
form inden det generelt vil blive anbefalet/ godkendt til kunder 

• Det vil tage noget tid, men ja, det tror jeg. Det kræver bedre information til klienterne, og at revi-
sorerne har noget at begrunde det med. Men det vil være en lettelse for nogle klienter 

• nej, for mange produkter folke kan ikke gennemskue dem 
• På sigt gør det sikkert på samme vis som assistanceerklæringen vinder frem og revision går tilbage. 
• Det tror jeg umiddelbart ikke, Vi skal efter min mening passe på når vi giver i kast med udvidet 

gennemgang, det kan kun foretages hos kunder vi har stor til tro og hvor vurdering af aktiver og 
passiver er forholds simpelt eller risikoen er lille, ellers kan vi komme i en situation, hvor vi skal fo-
retage flere handlinger end ved revision. En af hoved årsagerne til at jeg ikke tror det vil slå igen-
nem, er at kunden og omverdenen ikke kan se forskel på de forskellige produkter. 

• Umiddelbart nej, springet mellem review-udviddet gennemgang-revision og for småt. 
• Nej, da holdningen fra flere banker er at de vil kræve revisionshandlinger på de væsentlige aktiver. 
• Der er rigtig mange B-selskaber, hvor selskabets omgangskreds kort sagt, er ligeglad med om 

regnskabet er revideret.  
Kan der ydermere spares lidt på revisorhonoraret, idet nogle arbejdsprocesser ikke behøves, vil det 
være oplagt med udvidet gennemgang. 

• Nej, grundet bankerne vil kræve større grad af sikkerhed som revisionen giver. 
• Ja, dog primært på virksomheder der er vel-etableret, ikke har de store bankmæssige forbindelser 

(kræver sikkerhed), professionel bestyrrelse der kræver stor sikkerhed, samarbejdspartnere fra ud-
landet mv. 

• Ja, da der er rigtig mange små virksomheder uden væsentlig aktivitet - det værende fx holdingvirk-
somheder. 

• Nej, jeg tror ikke, at mange vil vælge udvidet gennemgang, da der er større sikkerhed ved revision, 
og besparelsen ikke er stor nok ved fravælgelse af revision. 

• Både og. Det vil være en fordel for en række selskaber med gode rutiner omkring bogføring mv., 
mens det vil være problematisk for en række selskaber på grund af usikkerheder om en række 
regnskabsposter, som kan medfører unødigt stor tidsforbrug ved anvendelse af udvidet gennem-
gang. 

• Jeg tror ikke at udvidet gennemgang vil slå igennem i Danmark - den vil blive brugt i nogle tilfælde, 
men ikke i ret mange. Ligesom reviewerklæringen i dag. Jeg tror at dette skyldes forskellige for-
hold: 
- bankerne vil fortsat kræve reviderede regnskaber. 
- det kommer til at være revisorernes opgave at få den udvidet gennemgang implementeret / få 
den til at slå igennem, og jeg tror ikke at de føler at de arbejdshandlinger der skal udføres, giver en 
tilstrækkelig sikkerhed til at erklære sig på regnskabet. 

• Det vil komme an på hvordan banker mv. vil forholde sig til den nye erklæringsstandard. For hvis 
de vil tage imod udvidet gennemgang på en positiv måde er jeg sikke på at udvidet gennemgang vil 
slå igennem. 

• Nej, det giver virksomhederne for mange valgmuligheder, og de kan ikke gennemskue forskellene 
og konsekvenserne 

• Det er vigtigt at virksomhederne kan se den "administrative lettelse" i at tilvælge udvidet gennem-
gang og at det bliver kommunikeret tydeligt ud hvad man fra- og tilvælger. I forvejen er der forvir-
ring og forvetningskløft i forhold til revisors arbejde, så det er vigtigt ikke at gøre denne større. 

• nej. For mange har en bank o.l. der vil kræve revision 
• Nej, det er påtvunget af de offentlige myndigheder 
• Måske... Det afhænger af bankernes syn. Så længe de kræver revision vil det ikke slå igennem for 

alvor, da langt de fleste virksomheder er afhængige af bankfinansiering. 
• Ja det tror jeg. Især på Holding selskaber og nystartede selskaber. 
• Nej - tror den glider ud igen i løbet af en kort årrække. 
• Svært at sige. Mit indtryk er, at nogen i revisionsbranchen har undervurderet, hvad udvidet gen-

nemgang indebærer af krav (stor forskel mellem review efter 2400 kontra 2410 på perioderegnska-
ber). Når revisortilsynet markerer sig på området, vil honorarne formentlig blive tilpasset til kun at 
være lidt under revision og det vil få mange virksomheder til at vælge en fuld revision for så at få 
hele pakken. 

• Ja, jeg tror det bliver en succes for nogle typer af B-virksomheder. 
• Det kommer an på hvad der menes med "slår igennem"? 

Det er en vedtaget standard og den vil blive brugt, særligt af revisor, tror jeg, som et middel til at 
få økonomi i sager der er svære at igennem til en fornuftig sats i revisionsscenarie. I starten tror 
der er flere virksomheder vil benytte muligheden for helt at fravælge revision og blot benytte revi-
sor til regnskabsopstilling 
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• Nej - Det er svært, at differentierer fra de øvrige erklæringer. Det virker ikke gennemarbejdet med 
4 obligatoriske handlinger. 

• Ikke til at sige, det kommer lidt an på hvordan banker mv. tager det. 
• Ja ud fra at virksomhederne kommer til at spare lidt på honoraret. Spørgsmålet er om selskabets 

interessenter forstår hvad udvidet gennemgang indebærer. 
• Nej, idet interessenterne vil forlange revision, da de her er mere sikre på regnskabet. 
• På sigt er det muligt, men kræver forståelse hos banker mv 
• Nej desværre ikke. Udvidet gennemgang ligger tæt op af tidligere tiders revision og vil, for langt de 

fleste virksomheder der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B, være til fuldt dækkende. 
Tilkomsten af de to standarder for udvidet gennemgang har ikke lettet forklaringsproblemet over for 
kunden for, værdien af de forskellige typer ydelser. Udfordringen går på, at i disse tider hvor begre-
bet revision bliver mere og mere omfattende, uden af den generelle efterspørgsel fra kunderne har 
ændret sig, kan kunderne ikke forstå forskellene i sikkerheden ved de modtagne ydelser. Man kun-
ne argumentere for, at der fremadrettet kun skulle være to typer af erklæringer på regnskaber - re-
vision eller 'ikke'-revision - og at kravene til revisionens omfang, dokumentation mm. skulle hænge 
nøjere sammen med størrelsen af virksomheden og dermed til dels følge de nuværende regnskabs-
klasser. 

• Ja, i et vist omfang blandt små og mellemstore virksomheder, der ikke kan fravælge revision, men 
heller ikke ønsker den byrde som revision er. Dog kun såfremt samarbejdspartnere i form af långi-
vere/pengeinstitutter vil acceptere overgangen til udvidet gennemgang, da revisors erklæring na-
turligt påvirker långivers beslutningsgrundlag. 

• JA - for ikke fremmedfinansierede virksomheder 
• Nej. Behovet er der ikke og indførelsen er alene med til at tilføre begrebsforvirring for regnskabs-

brugere. 
• Det tror jeg - men det er mere set i lyset at den forventede fortsatte stigning i dokumentationskrav 

til revision 
• Jeg tror ikke det vil slå igennem som regeringen havde tiltænkt det. Men der vil helt sikkert komme 

en stigning over de næste par år, når virksomhedsejere og revisorer bliver mere bekendt med det. 
• Ja, på grund af definitioen af sikkerheden i erklæringen (en mellemting mellem review og revision) 
• ja- da den er relevant for flere kunder i klasse B segmentet 
• Jeg tror at det kræver meget oplysning om erklæringens betydning over for kunder og interessen-

ter. 
• ja pga omkostningsbesvarelse eneste udfordring er hvordan pengeinstitutterne ser på udvidet gen-

nemgang 
• Ja, for med det offentlige tilsyn der er komplet ligeglad med størrelsen af virksomheden, men alene 

kikker på forudsætninger for afgivelse af erklæringen og en konstant tilgang og forandring af reg-
lerne er vi nødt til at have tingene downsizet så meget som mulig. Men det vil ikke medføre den be-
sparelse som offentligheden måske har fået indtryk af. 

• Afhænger meget af især bankernes holdning. 
• Ja, men kun i mindre selskaber (uden for koncernforhold) 
• Ja, fordi der er et pres på at det skal indføres. Der ligger udmærkede instrukser til udførelsen. Det 

kan mindske stigningen i revisionshonorarer. 
• Det vil blive anvendt og sandsynligvis mere populært over tid, når produktet bliver mere kendt 

bland de mulige interessenter 
• Med tiden ja 
• Det vil blive anvendt men det er ikke det samme som at det slår igennem.. 

Jo størrere indsigt brugerne får i "produktet" jo færre vil anvende det når der kræves sikkerhed. 
• Jeg tror at udvidet gennemgang vil slå igennem efterhånden som primært bankerne får en bedre 

kendskab til den nye gennemgangsform. Hvorefter jeg forventer at bankerne vil acceptere et regn-
skab med en erklæring om udvidet gennemgang i deres kreditvurderingsproces. Bankernes indbyr-
des konkurrence vil desuden medføre en bredere accept af udvidet gennemgang idet at når en af de 
store bankerne godtager udvidet gennemgang bliver de andre nød til at følge trop for ikke at miste 
markedsandele og position. 

• Nej, erkæringen giver ikke yderligere sikkerhed end alm. reviewerkæring 
• På sigt, måske. 
• Det sikre svar: Delvist. For at være på forkant og føle sig servicemindede vil mange revisorer hjæl-

pe deres klienter til at skifte. En del virksomheder vil nok også være skeptiske. 
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Hvilke yderligere kommentarer/holdninger har du til den nye erklæringsstandard? 

• Synes den er for vag og ikke oplyst ordenligt til brugerne - revisorerne ved ikke helt hvordan denne 
skal anvendes og rådgiver derfor ikke kunderne til at anvende den. 

• Generelt en god idé. Men vil man opnå høj grad af sikkerhed, er revision at foretrække. 
• Har ikke helt kendskabs til selve standarden. 
• Hvis især bankerne bliver ordentligt oplyst om, hvad udvidet gennemgang betyder i forhold til revi-

sion tror jeg ikke de accepterer udvidet gennemgang som alternativ. Såfremt banken har det fint 
med udvidet gennemgang har de det også med review, og så må det være at foretrække 

• Anvendelsen afhænger alene af bankerne. 
• Ingen 
• "Udvidet gennemgang" er et misvisende navn! 
• hilser den velkommen - den kan give os besparelser for småvirksomheder, der ikke har lager 
• Jeg ser frem til at lære mede om den, og komme til at bruge den. Har endnu ikke hørt så meget om 

den 
• Giver falske forhåbninger til virksomhedsejerne om at de kan spare en masse penge på revisorreg-

ningen. 
• Det er fint i forhold til de mindre selskaber, hvor der er begrænset lager, debitorer o.l. 
• Jeg tror det med tiden kunne være godt. Dog tror jeg ikke hverken virksomheder eller banker er 

klar til dette. Vi ser på jobbet at det først er nu banker mv. ved hvordan review virker, i forhold til 
selskaber. Om nogle år, om nogle år! 

• Skulle aldrig have været indført. 
• I mange små hovedaktionærvirksomheder er revisor primært "husdoktor", hvor revisionsdelen i for-

vejen fylder forholdsvist lidt. For den type virksomheder vil den nye erklæringsstandard betyde for-
holdsvist lidt. 

• Jeg synes vi bør omskrive lovgivnignen på erklæringsområdet, således at det harmonerer mere med 
EU's krav. 

• Det er en positiv erklæring, det virker mystisk ud fra de handlinger som skal foretages 
• Jeg tror graden af sikkerhed er svær for regnskabsbruger at forstå. 
• Erklæringen er lavet af en flok idioter. Konklusionen er positiv, hvilket giver høj grad af sikkerhed, 

men der er i virkeligheden tale om en sikkerhed der ligger mellem begrænset og høj. Det er en 
ommer. 

• Udvidet gennemgang er efter erhvervsstyrelsen en revision. Der er dog stor forskel på en revision 
og en review + 4 handlinger. Det er vigtigt, at gøre regnskabsbrugeren opmærksom på den forskel. 

• ingen 
• Unødvendig 
• - Det er vanskeligt for kunden at få overblik over revisors "produkter"/eklæringer 

- Den administrative byrde i DK er stor for små virksomheder sammenlignet med andre europæiske 
lande, hvor krav om revision m.v. færst indtræder for større virksomheder 

• Det er noget hø. Man burde have lavet det muligt for alle virksomheder i regnskabsklasse B at væl-
ge review. De ekstra handlinger giver ikke en s... og det er totalt unødvendigt at "opfinde" en ny 
eklæring. Omverdenen forstår i forvejen ikke de mange forskellige erklæringstyper. Der må godt 
nok ligge noget lobby arbejde bag ønsket om at få en positiv konklusion i påtegningen. Jeg tror kun 
det er spørgsmål om nogle år, så bliver udvidet gennemgang slettet igen - og har alle B´er mulig-
hed for at vælge review. Det ville også "anskueliggøre" de virksomheder, hvor der et reelt behov for 
at få mere comfort på tallene end et review giver. Så var det markedet selv (virksomhedens ejere, 
bankerne osv.), der krævede revision - og så giver det pludselig den værdi, som det er tiltænkt. 

• Man kan altid gå fra udvidet gennemgang til revision, men den modsatte vej kan kun gøres i forbin-
delse med ordinær generalforsamling. 

• Politisk bestemt produkt. 
Der kunne ligeså godt blot være krav om almindeligt review for B-selskaber. Så er det op til ejer-
kreds og øvrige interessenter at stille krav om evt. revision 

• Håber den bortfalder. 
• Den kræver mere reklame så forbrugerne kender produktet, og således får tillid til produktet. 
• Jeg er skeptisk overfor udvidet gennemgang. Det er positivt at revisorbranchen overvejer sine ydel-

ser, men når mange interessenter virker til at have så svært ved at forstå indholdet af påtegninger-
ne vil en ny lignende(men anderledes) påtegning skabe mere forvirring. Endvidere kan revisions-
ydelsen i forvejen tilpasses interessenternes behov. 

 


